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Нa основу надлежности и одговорности директора установе из члана 126. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017. Од 27.9.2017.г. ),
Светлана Смиљанић, директор Основне школе „Јеврем Обреновић“ у Шапцу подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
за период од 1. септембра 2017. до 12. фебруара 2018.године

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Школска 2017/18.година је почела 1. септембра 2017. године у складу са потребама свих
ученика и запослених. Укупно 1084 ученика су распоређена у 49 одељења. У матичној школи
је 32 одељења, у издвојеним одељењима 17 одељења, од чега 8 одељења у комбинацији. У
школи функционише и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.
У петом разреду обезбеђени су сви услови за несметану реализацију наставног процеса у
овом разреду.
Реформом наставног плана и програма у петом разреду уведена су три нова предмета:
физичко и здравствено васпитање, спортске активности и техника и технологија, а
предметни наставници су у току септембра месеца били на обукама којима су упознавани и
оспособљавани за реализацију нових наставних предмета. Такође, и директор школе је на
састанцима и стручним скуповима (Школска управа Ваљево, Министарство просвете, науке
и технолошког развоја РС) се упознала са захтевима који су постављени овим изменама.

На „Чивијашком карневалу“ учествовали су и ученици наше школе под називом „ПЈЕРО У
МАЛОМ ПАРИЗУ“.
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И ове године Дечја недеља у Основној школи „Јеврем Обреновићˮ била је обележена
низом пригодних активности. Почела је у понедељак уз популарну зумбу. Инструкторка
зумбе Сања Никшић већ годинама долази у нашу школу и увек нам припреми одличну
забаву. Деца су је и ове године спремно дочекала и убрзо јој се придружила у игри и забави.
Уторак је био резервисан за другачију врсту спорта. Наиме, нашу школу посетио је Аикидо
клуб „Bushidoˮ Шабац. Ученици су саслушали кратку причу о аикиду, а потом гледали како
аикидоке изводе своје вежбе, а на њихово велико задовољство, могли су и сами да пробају уз
помоћ тренера аикида и својих другара који већ тренирају. У уторак је био организован и
квиз „Здрава хранаˮ за ученике четвртог разреда. Квиз су организовале и водиле наставнице
биологије Милена Мирчић и Мирјана Теодоровић.
У среду су нам се представили ученици шестог разреда представом „Капетан Џон
Пиплфоксˮ. Представу су припремили и извели уз помоћ своје наставнице српског језика
Славице Топић и школске библиотекарке Слађане Обрадовић.
Четвртак је био резервисан за спорт. Организована су спортска такмичења између одељења, а
посетио нас је и Теквондо клуб „Летњиковацˮ. Теквондисти су одушевили ученике и у
препуној сали показали своје вештине и умећа.
У петак су библиотекарка Слађана Обрадовић и учитељица Биљана Милосављевић
организовале ликовну радионицу „Свет по мери дететаˮ, а ученици петог разреда су уз
помоћ своје наставнице српског језика Светлане Тошић извели представу „Дјевојка цара
надмудрилаˮ. То је драматизација народне новеле „Дјевојка цара надмудрилаˮ која се
обрађује у петом разреду и ученици су је на овај начин приближили својим вршњацима, као
и млађим другарима.
Дечја недеља обележена је и у свим издвојеним јединицама школе. Наши другари у Мишару
су је започели прављењем предмета од јесењих плодова, а затим су следиле друштвене игре,
игре без граница, шеширијада (бирамо најлепши шешир) и јесењи базар ( изложба дечјих
радова).
У школи на Ориду је, такође, било изузетно разиграно и занимљиво. У понедељак је био
организован спортски полигон, у уторак радионица са родитељима, а у среду квиз „Здрава
хранаˮ. Четвртак је посебно био весео дан, јер је тада организована караоке забава, као и
свирање на виолини и синтисајзеру. Овај прелепи музички дан организовала је и водила
наставница музичке културе Марија Марковић са својим ученицима. У петак су ученици
могли да искажу своју креативност на ликовним радионицама које је организовала
наставница Анастасија Бабовић.
Ученици Продуженог боравка обележили су, такође, Дечју недељу низом занимљивих,
креативних и корисних радионица. Започели су је дружењем са својим млађим другарима,
предшколцима вртића „Бамбиˮ. У уторак су имали маскенбал и шетњу градом, а у среду
ликовну радионицу „Весели другариˮ. Осим уметношћу, малишани су се бавили и спортом.
У четвртак су имали спортско – рекреативне активности, а у петак су узвратили посету
својим другарима из вртића „Бамбиˮ. Разговарали су о дечјим правима и обавезама,
осликавали плато и уживали у дружењу.
У

Била је ово једна лепа, занимљива, весела, едукативна и забавна недеља!
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Дечја недеља

У току првог полугодишта обезбеђено је ученицима учешће на спортским такмичењима
(пливање 10 ученика остварило пласман на Републичко такмичење, рукомет – учешће на
Општинском такмичењу, одбојка женска екипа учешће на Општинском, одржан је школски
крос, а на кросу РТС-а два ученика су освојила прво место, кошарка учешће на општинском
такмичењу), математичким такмичењима (Републичко - „Архимедесова“ Интернет
олимпијада – одржана 10.12.2017.године Новаковић Вишња V разред II награда;
Републичко „Архимедесова“ Интернет олимпијада-одржана 17.12.2017.године
Рашковић Марко VII разред II награда; Републичко-дописна олимпијада 2017. одржана
19.11.2017. године Живановић Огњен V разред-похвала, Новаковић Вишња V разред –
похвала, Рашковић Марко VII разред – похвала), наставник математике Арсеновић
Драгољуб; биологија- Еко-олимпијада Гарибовић Лазарела ученица VI разреда и Бојан
Васић ученик VIII разреда, освојили су треће место, наставница биологије Милена Мирчић.

Еко-олимпијадатреће пласирани ученици
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Пројектно учење ученика Основне школе „Јеврем Обреновић“ у Шапцу
И ове школске године, традиционално обележен је државни празник „Дан примирја у
Првом светском рату“ пројектним учењем у настави историје. Координатор пројектног
учења била је наставница историје Јелена Јеврић.
Циљ овакве наставе био је да се обележавањем државног празника Дан примирја у Првом
светском рату стиче хуманистичко образовање и развија историјска свест, као и развијање
индивидуалног и националног идентитета ученика.
Реализоване активности:
Уторак, 7. новембар 2017. године, 10:55 – 11:40
Вршњачка едукација и сарадња Јевремове и Јанкове школе

Ученици шестог разреда су са наставницом историје Јеленом Јеврић (у време трајања 5. часа)
посетили на часу историје ученике шестог разреда Основне школе „Јанко Веселиновић“.
Овом приликом ученици су одржали предавање својим вршњацима о Првом светском рату и
државном празнику Дан примирја у Првом светском рату. Презентације ученицима Јанкове
школе одржали укупно 24 ученика Јевремове школе.
Петак, 10. новембар 2017. године, 12:00-14:00 часова

У част наших прадедова
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Испред споменика Одликовања града Шапца у периоду од 12 до 14 часова ученици су
пролазницима делили краће текстове које су сами писали о важним догађајима из историје
Срба у Првом светском рату и као и преко 1000 Наталијиних рамонди (званични симбол
обележавања овог државног празника) које су сами правили. Поред наведеног, одржали су и
краћа предавања ученика кроз која су грађани могли да од ученика сазнају више о Момчилу
Гаврићу, о животу Срба на Крфу, страдању на Виду и војничком гробљу српских ратника у
Солуну.

Јавни час у центру града
У наведеној активности учествовало је 47 ученика Јевремове школе.
О наведеним активностима ученика наше школе извештавали су локални медији, али и
национални сервис. У Јутарњем дневнику РТС 1 прилогом са дешавања на улици 10.
новембра извештавано је о активностима ученика наше школе.
Као и пртеходних година, у школи је организована посета XI Фестивалу науке у Београду
под називом „Један на један“ и то све у циљу проширивања искустава, ширења добре праксе
и стварања подстицајне атмосфере за учење. Сајам је посетило педесет ученика наше школе
из Шапца и ИО у Ориду, који су имали обезбеђен бесплатни превоз „Мачве-експреса“

XI Сајам науке у Београду, под
називом „Један на један“
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Ученица наше школе Ирина Бродић учествовала је на Junior Eurovision
song у Грузији (Тбилисију), и заузела је 10 место. Промовисањем успеха
ученика и њиховом афирмацијом (медији, Светосавске награде и сл.)
радило се на мотивисању и инспирисању ученика и запослених за учење.
Обезбеђивањем присутности индикатора Обезбеђује услове да школа буде
безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од насиља,
злостављања и занемаривања, у току првог полугодишта покренуто је
двадесет васпитно-дисциплинских поступка против ученика.
Функционисањем Ученичког парламента обезбеђујем партиципирање ученика у
демократским процесима и доношењу одлука у школи. Одржано је пет састанка Ученичког
парламента чијим радом координира педагог школе. На предлог Ученичког парламента
организована је хуманитарна акција „Један пакетић пуно љубави“ и Новогодишња
хуманитарна журка ученика 7 и 8 разреда и награђених ученика - „Заједно смо сви на
матурској вечери“. Предлоге и одлуке које су иницирали ученици тичу се побољшања успеха
ученика, учешћа у разним манифестацијама Обележавање Дана примирја, Дечје недеље ,
Шампитијаде, Чивијаде, припремне наставе, организовање сарадње са ученицима других
школа, ОШ „Јанко Веселиновић“ и „Лазе Лазаревића“. Представницима Ученичког
парламента је обезбеђено учешће у раду Школског одбора.

Ученички парламент
Добро организованим међусобним информисањем (распоред часова, термини отворених
врата, угледних часова, интерне телевизије, школског разгласа, дан отврених врата школе,
предавање за родитеље), огласна табла у наставничкој канцеларији и у ходнику школе,
упућивањем запослених на стицање и продубљивање знања и вештина наставног процеса,
обавезе председника стручних већа која добијају на састанцима Педагошког колегијума је
начин на који подстичем сарадњу и размену искустава у школи.

Хуманитарна акција
„Један пакетић – пуно љубави “
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Присутност стандарда Стварање здравствених и безбедносних услова за учење и развој
ученика било је континуирано присутно током првог наставног полугодишта. На првом
родитељском састанку (од 1 до 8 разреда) и часу одељењске заједнице сви су упознати са
правилницима и протоколима који уређују ове области као и кућним редом школе. У
новембру месецу такође на родитељским састанцима, савету родитеља и школском одбору
према препоруци Министра просвете, науке и техночошког развоја РС превентивно се
бавило насиљем, ризицима и мерама заштите као и реаговања у случају када се насиље деси.
Организоване су активности у оквиру Дечје недеље којима се такође превентивно бавило
спречавањем насиља у школи.
Током првог полугодишта започета реализација пројекта МПНТР и МУП РС у четвртом и
шестом разреду Основи безбедности деце. Према Плану рада школе одржана су здравствена
предавања и предавања из области безбедности у саобраћају.

“ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР“
У четвртак, 21 .децембра 2017. године одржан је, сада већ традиционални,
„Новогодишњи базар“. У ходницима Школе, у 16 часова, почела је продајна изложба
ученичких радова. Свако одељење је имало свој продајни штанд на коме су били изложени
радови прављени поводом празника.
Учествовали су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда матичне школе и
ученици који иду у продужени боравак. Укупно је учествовало 420 ученика наше Школе.
Манифестацију је пратила музика прилагођена узрасту наших ученика што је допринело
још ведријем расположењу и лепшој атмосфери.
Родитељи и родбина наших ученика се у великом броју одазвала. Куповали су предмете
са свих штандова и покушавали да издејствују попусте на већу куповину. Ученици су им
излазили у сусрет с обзиром на то да су, како кажу, имали циљ да продају све што су
направили.
Продајна изложба је завршена око 17 часова. Сакупљено је 99 377 динара који ће бити
употребљени за опремање школског простора.
Ученици, родитељи и учитељи су овогодишњу изложбу оценили као одлично
организовану и веома успешно реализовану.

„Новогодишњи базар“
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У школској 2017/2018. години је 6 ученика од трећег до осмог разреда који су обухваћени
ИОП-има. У складу са тим су овим ученицима обезбеђени услови за образовно-васпитни
процес.
Ученици млађих разреда наше школе учествовали су на конкурсу „Моја рециклажа“ ЈКП
„Стари град“ ликовним радовима од рециклираних материјала.
Награђени су ученици Мирко Лукић и Никола Лукић који су освојили 3. место и ученица
четвртог разреда Наталија Ристић која је освојила 1. место.

Моја рециклажа

Са прославе Светог Саве

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
На почетку школске 2017/18. године сви запослени су кроз седнице, стручна већа и
Педагошки колегијум јасно упознати са Планом рада школе, својим задужењима, запослени
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су добили радне листе у којима су осим непосредног рада са ученицима задужени и за рад у
школским тимовима као и другим стручним органима школе.
Настава је у потпуности стручно заступљена, осим из математике 100%, физике 60% и
веронауке а на Педагошком колегијуму одржаном пре самог почетка школске године
одређена су менторства и стручно упућивање у рад осам приправника.
На почетку школске године је обављено у свим разредима иницијално тестирање ученика, а
у петом и седмом разреду из математике и српског језика је иницијално тестирање
спроведено у складу са захтевима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Обезбеђено је функционисање информационог сиситема Доситеј у школи у складу са
законом.
На основу спољашњег вредновања рада установе (спроведено у априлу 2017. год.),
самовредновања у школи и развојног планирања донесени су акциони планови чија
реализација се перманентно спроводи.

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Наставни процес у првом полугодишту се несметано одвијао. Запослени су се током
првог полугодишта стручно усавршавали (55 наставника), кроз похађање стручних семинара
и учешћем у пројектима, о чему постоје писани извештаји и подаци у бази школе.
Према плану одржавани су угледни часови које међусобно посећују колеге и на тај начин
размењују искуства, развијау међусобно поверење, толеранцију и унапређују сопствени
квалитет рада и рад школе. У складу са афинитетима и способностима наставници реализују
ваннаставне активности укључујући ученике у разне активности, манифестације, пројекте.

Са једног од угледних часова
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4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА,
УПРАВЉАЊА И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

ОРГАНОМ

Сарадња са родитељима/старатељима је остваривана кроз разне видове: Савет
родитеља, родитељски састанци, отворена врата, отворени дани,трибине, радионице и
укључивање родитеља у манифестације у којима су учествују заједно са ученицима. Битан
начин извештавања родитеља активностима рада школе јесте сајт школе.
У првом полугодишту је одржано два састанака Савета родитеља на којима су разматрани
школски документи (Годишњи план рад школе, Школски програм, Развојно план школе,
извештаји о раду школе и раду директора школе, обезбеђивано учешћа родитеља у
отварањау понуда и избору агенција за извођење ученичких екскурзија и наставе у природи
као и других битних питања који су из делокруга рада Савета родитеља.
У децембру месецу у складу са Законом је формиран и Општински Савет родитеља Шапца
којим координира председник Актива директора основних школа. Два представника
родитеља Драгана Вучетић и Гордана Јадрановић су у Општинском савету родитеља из ОШ
„Јеврем Обреновић“ Шабац, а одржана су два састанка.
У овој школској години у распореду отворених врата осим одељењских старешина
предвиђени су термини отворених врата за све наставнике и на тај начин је пружена
могућност родитељима да у непосредном контакту са било којим предметним наставником
добију информације о раду своје деце.
Одржано је пет седнице Школског одбора. Осим усвајања докумената школе Школски одбор
је био упућиван и одлучивао је о финансијском пословању школе као и другим пословима из
делокруга рада Школског одбора.
Обустава рада и штрајкова није било у овом наставном периоду.
За квалитетно функционисање установе у смислу образовно-васпитног рада неопходна је
стална сардања са Школском управом Ваљево а она се остваривала на састанцима актива
директора које је организовала и водила начелница ШУ Ваљево, др Зорица Јоцић.
Сардња са локалном самоуправом је постојала у највећој мери ради задовољења
материјалних и финансијских потреба установе, али веома је важна и сарадња која се
одвијала кроз укључивање школе у културне манифестације Града.
У децембру месецу основан је Општински савез родитеља Шапца, где су изабрана два
представника родитеља из наше школе Драгана Вучетић и Гордана Јадрановић. За
координатора ОСР Шапца изабрана је директорка ОШ „Јанко Веселиновић“ Љиљана
Стојановић.
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5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ
УСТАНОВЕ ОД 01.09.2017 – 15.01.2018.

Школа је на седници Школског одбора од 28.11.2017. године усвојила измену
финансијског плана школе за 2017-ту годину. У оквиру измене плана одобрене је
прерасподела добијених средстава из буџета града Шапца у укупном износу 20.008,000,00
динара а која су претходно усаглашена са Одељењем за друштвене делатности града Шапца.
Том приликом одобрена је набавка школског намештаја у вредности од 353.486,00 динара за
издвојено одељење у Ориду, који је Школа и спровела до краја године. Исто тако дата је
сагласност и за замену осветљења у матичној школи у Шапцу у вредности од 143.111,00
динара, и куповину паметне табле у вредности од 78.90,00 динара. У оквиру конкурса
Министарства просвете та доделу средстава за инвестиционе пројекте Школа је поднелка
01.11.2017. године захтеве за доградњу матичне школе и набавку школског намештаја. У
овом периоду Школа је уобичајено одштампала школски лист и свим првацима поклонила
лектиру. Из средстава добијених од Министарства Просвете школа је уизвршила набавку
књига за школску библиотеку у износу од 103.467,00 динара. Крајем године на седници
одржаној 28.12.2017. године усвојен је финансијски план за 2018. годину у делу буџетских
средстава из буџета града Шапца у износу од 19.117.970,00 динара. Осим што је умањен
финансијски план, Школи овом приликом уопште нису додељена средства за инвестиционо
одржавање и набавку нове опреме.

6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

У сарадњи са секретаром школе у раду школе су примењивани сви законски акти. Сви
запослени су упознати са новим Законом о основама система образовања и васпитања као и
променама и изменама у Закону о основном образовању и васпитању и упућени на његову
примену на седници Наставничког већа којем је присуствовала и секретар школе. Рок за
усклађивање аката са новим законом је шест месеци, тако да је тај процес у току.
Сви законом прописани документи који се односе на образовно-васпитни рад школе усвојени
су на седници Школског одбора одржаној 14. 9. 2017. године.
Обезбеђено је да сви акти буду доступни свим запосленим и заинтересованим лицима (и у
електронској и у писаној форми).
У првом полугодишту одржане су:
три седнице Одељењског већа разредне наставе;
три седнице Одељењског већа предметне наставе;
три седнице Наставничког већа;
две седнице Педагошког колегијума.
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У овом наставном периоду је било неколико посета школи од стране различитих
инспекција.
Редован инспекцијски преглед од стране просветног инспектора након којег није било
наложених инспекцијских мера. Два ванредна инспекцијска прегледа од стране просветног
инспектора по пријави, након којег није било наложених инспекцијских мера.
Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС је у
прегледу школе утврдио да запосленима нису исплаћена материјална средства за надокнаду
превоза (новембар, децембар) и јубиларне награде за 2017. те су наложили исплату истог.
Утврђено је да је школа уредно поднела захтеве за исплату поменутог, али пошто се средства
за ту намену обезбеђују од локалне самоуправе било је кашњења. У року који је наложила
инспекција (31.1.2018.) и су исплаћени су делимично трошкови запосленим.
Од стране инспектора Одељења за санитарну инспекцију Министарства здравља РС је
било неколико посета у којима је контролисано хигијенско стање у школским објектима,
надзиран степен отклањања раније наложених мера и вршен је санитарни надзор над лицима
који подлежу овом надзору. Нису утврђене незаконитости у раду шкле.
Контролисање хигијенске исправности воде је редовно вршено у свим школским објектима
од стране Завода за јавно здравље било је негативних извештаја у ИО Мрђеновац.
За ученике са посебним потребама Министарство је издвојила средства од 25.139,00динара.
Од стране Министарства школа је ушла у Пројекат есдневника, тј уврстили су нас у 300
школа у Србији.
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