
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 
Почетак школске године је почео са наставом   по МОДЕЛУ Б (комбинована 

настава) - сва одељења. Смене деце су биле на недељном нивоу по групама  (7 дана 

у школи – 7 дана онлајн). Овакав режим рада је био у функцији до последње 

седмице у фебрару  када се прешло на непосредан рад. 

У јеку највећег таласа пандемије настава се остварује по МОДЕЛУ А (онлајн 

настава) - сва одељења (16 одељења). 

Назив платформе која  се користила као допунска подршка ученицима у учењу 

(опционо за школе): Google учионица, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, 

Whatsapp, Zoom, као и други алати са сличним функционалностима 

    Праћење и вредновање постигнућа ће се реализовати  кроз праћење ангажовања 

ученика, залагања, постављање питања, изношење идеја, одговоре на захтеве 

наставника, самосталне радове, домаће задатке,презетације, есеје, постере, 

истраживачке задатке, квизове..., проценом радова, применом онлајн тестова 

ученика и других видова вредновања постигнућа ученика.Напредовање ученика 

пратиће се и кроз самосталност у раду, сарадњу са другим ученицима, 

интересовање ученика за повратну информацију од наставника као и од другова, 

спремност за даље учење. Све активности ће се спроводити у већ коришћеним 

каналима и облицима комуникације. 

 Наставници ће кроз формативно и сумативно оцењивање проценити постигнућа 

ученика, узимајући у обзир и период док су похађали наставу у комбинованом 

моделу.  

Ученицима ће се омогућити пружање додатне подршке не само кроз редовну 

комуникацију ученика, наставника, одељенских старешина, родитеља, педагога, 

директора онлајн (Google учионица, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, 

Whatsapp, Zoom, као и други алати са сличним функционалностима) већ на основу 

тренутних потреба. Комуникација и сарадња са стручњацима из других 

институција  одвијаће се према договору и планираном времену. 

Допунски и додатни рад, по потреби  одржавати у могућностима онлајн наставе. 

Начин праћења остваривања оперативног плана активности:  

Комуникација на дневном нивоу, увид у електронски дневник,увид у оперативне 

планове наставника,  седнице одељењских већа, стручних већа из области 

предмета, тимова, наставничког већа,педагошког колегијума...и извештаји у виду 

образаца.                    

 

 

 



У табели испод су активности рада директора од почетка до краја школске године.                                                                                     

Реализоване 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

реализације 

Сарадници Одговорна 

особа 

Одлагање опасног 

отпада (остало од 

бомбардовања) 

02.9.2021 Изношење 

отпада у 

специјалним 

кутијама 

Војни одсек СМ 

, директор 

Војни одсек СМ 

Хуманитарна 

шетња за Стефана 

11.09.2021 шетња Ученици, 

наставници, 

директор 

Директор, 

наставници 

Мењање Фиделове 

склопке и 

инсталација паник 

расвете 

13.9.2021 Инсталирање 

нове склопке и 

паник расвете 

Фирма Меда-ел, 

домар и 

директор 

Фирма Меда-ел, 

директор 

Инсталирање 

рачунара у 

кабинет ликовног 

14.9.2021 Постављање 

рачунара 

Професори 

физике 

директор 

Ласта превоз 

ученика 

16.9.2021 састанак Директори 

средљих школа 

и Ласте 

Директор Ласте 

Додела лаптопа од 

стране 

Националног 

савета Словака 

23.9.2021 Примопредаја 

лаптопа , 1 ком 

Национални 

савет Словака, 

директор 

Национални 

савет Словака, 

директор 

Решења о 40- 

часовној недељи 

23.9.2021 Писање 

решења 

Директор, 

секретар 

директор 

Сарадња са 

родитељима 

Током првог 

полугодишта 

Индивидуални 

, групни 

разговори, 

савет 

родитеља, 

родитељски 

састанци  

Родитељи 

ученика  

педагог 

директор 

Сајам привреде у 

Старој Пазови 

30.9.2021 Учесници 

сајма 

Тим за 

промоцију 

школе, Тим за 

каријерно 

вођење, 

директор 

Тим за 

промоцију 

школе, Тим за 

каријерно 

вођење, 

директор 

Хигијена у 

спортској сали   

31.9.2022. Састанак са 

начелницом 

Наташом 

Милић Милаш 

Директори 

средњих школа 

директор 

Изградња  нових 

учионица 

31.9.2022. Састанак са 

начелницом 

општина Општина, 

директор 



Наташом 

Милић Милаш 

  Извештај  о раду 

школе, директора, 

о вредновању 

квалитета рада 

установе и о 

припремљености 

школе за рад 

до 15. септембара 

2022.г. 

Радни 

састанак, 

Излагање 

Усвајање  

Наставничко 

веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Директор 

Чл.Савета 

родитеља 

Председник 

шклског одбора 

  Израда 

Годишњег плана 

рада за школску 

2021/2022.г. 

Прва половина 

септембра 

Радни састанци Чланови НВ   директор 

  План  рада 

педагошког 

колегијума за 

школску 

2021/2022.г. 

Прва половина 

септембра 

Радни састанци  Чланови 

педагошког 

колегијума 

директор 

  Планирање, 

организовање и 

реалзација 

седница 

Наставничког већа 

Током целе 

године 

Радни састанци педагог 

Чланови НВ 

директор 

Израда плана рада 

у 40. часовној 

радној недељи  и 

израда 

коефицијената по 

Правилнику 

Прва половина 

септембра 

Радни састанак Правна служба директор 

Разговор са новим 

ученицима и 

родитељима 

током године разговор Директор, 

педагог, деца, 

родитељи 

директор 

Хуманитарни 

турнир за Стефана  

12.10.2021 Турнир у 

малом фудбалу 

Професори 

физичког, 

директор 

Професори 

физичког, 

директор 

  Разговор са 

колегама – 

службена белешка 

 Током целе 

године 

Разговор, 

белешка 

педагог директор  

Приговор 

колегиница 

српског језика на 

расподелу часова 

12.10.2021 Маил 

колегиница 

(Сандра 

Дроњак, 

Лјубица 

Ковачевић-

Инђић и  Дуња 

Гајин) 

Директор, 

колегинице 

српског 

директор 



Табеле за ЦЕНУС 13.10.2021 Попуњавање 

табеле 

Директор, 

секретар 

директор 

Упитник 

Министарства 

просвете за 

опремање школе 

13.10.2021 Попунио 

упитник 

Директор, 

секретар 

директор 

Донације  13.10.2021 Уплате 

донације од 

Фото Љубише 

10, Булат 

транспорт 5, 

Мајор промет 8 

Укупно 23 

хиљаде 

донатори донатори 

Семинар 

самовредновање 

25.10.2021 Семинар  Предавачи, 

наставници 

Предавачи, 

директор 

Куповина клавира 

за музичко 

20.10.2021 Ишао по 

клавир у Нови 

Сад 

Директор, радња 

за инструменте 

Директор, 

радња за 

инструменте 

Контрола сектора 

за вандредне 

ситуације и мере 

безбедности 

28.10.2021 контрола Комисија 

сектора, 

директор 

Комисија 

сектора, 

директор 

Анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

квартала школске 

2021/2022. год. 

02.11.2021. седница Чланови 

наставничког 

већа, педагог 

директор 

Куповина 

тракастих завеса у 

кабинету хемије 

12.11.2021 Монтирање 

завеса 

Фирма Доџ, 

домар 

Фирма Доџ, 

директор 

План посете 

чссовима 

12.11.2021 Посета 

часовима 

Педагог, 

директор 

Директор, 

педагог 

Посета 

општинског 

инспектора по 

приговору 

колегиница 

српског језика 

16.11.2021. Преглд 

докуметације 

Директор, 

инспекторка 

директор 

Тракасте завесе за 

просторију 

помоћног особља 

23.11.2021 Постављање 

завеса 

Фирма Доџ, 

домар 

Фирма Доџ, 

директор 

Писање пројекта 

Министарству 

просвете за 

рачунаре и 

29.11.2021 Писање 

пројекта 

Директор, 

секретар 

директор 



столарију на 

међуспратовима 

Испраћај 

пензионера 

(Марка Ђурчик и 

Фабри) 

30.11.2021 дружење колектив директор 

Државна матура 14.12.2021 Онлајн 

састанак 

Предавачи, 

колектив 

Директор, 

предавачи 

Заједница 

Гимназија Србије 

– Златибор 

16.12.2021 семинар Заједница Заједница, 

директор 

Молба покрајини 

за санацију 

тоалета  

22.12.2021 Послао молбу Директор, 

секретар 

директор 

Контрола паник 

расвете 

22.12.2021 контрола Фирма 

Клашњић, 

директор, домар 

Директор, 

фирма 

Клашњић 

Резултати 

тестирања за 

запослење 

22.12.2021 Одлазак у 

Сремску 

Митровицу по 

резултате 

директор Директор, 

служба за 

запошљавање у 

Сремској 

Митровици 

Потписивање 

уговора за 

санацију тоалета 

23.12.2021 Потписивање 

уговора у 

покрајини 

Покрајински 

секретаријат, 

директор 

Покрајински 

секретаријат, 

директор 

Наставничко веће  

-анализа успеха и 

владања ученика 

на крају првог 

полугодишта 

 

29.12.2021 седница Наставници, 

директор 

директор 

Крај првог 

полугодишта 

24. 12. 2021. Крај наставе у 

првом 

полугодишту 

Наставици директор 

Састанак 

педагошког 

колегијума 

05.01.2022 састанак Чланови тима, 

директор 

Директор и 

чланови тима 

Састанак Тима за 

развојно 

планирање 

05.01.2022 састанак Чланови тима, 

директор 

Директор и 

чланови тима 

Обавештење 

колегама о начину 

рада у другом 

полугодишту 

05.01.2022 Обавештење 

поставио у 

Вибер групу и 

учионицу 

колектив директор 

Утврђивање тема 

за израду домаћих 

15. 01.2022. Наставничко 

веће 

Предметни 

наставници 

директор 



матурских радова педагог 

Почетак другог 

полугодишта- 

онлајн (7 дана) 

10.01.22 Онлај настава Наставници. 

директор 

Наставници. 

директор 

 Кобинована 

настава 

17.01.2022.   Комбинована 

настава 

Наставници       директор 

Дозвола за 

извођење радова 

на тоалетима 

21.01.2022 Разговор са 

фирмом из 

Инђије и 

општином 

Директор, 

општина и 

фирма Пројект- 

ИН монтажа 

директор 

Добили решење за 

паник расвету 

21.01.2022 решење Фирма Клашњић Фирма 

Клашњић 

Упутство 

Министарства 

просвете за рад у 

периоду 24.01-

27.01.2022 

24.01.2022 Обавестио 

колеге тј 

проследио 

упутство 

колектив директор 

Свети Сава 27.01.2022 Обележено у 

цркви 

Колектив, 

ученици 

директор 

Слао понуде за 

извођење радова 

на тоалетима 

28.01.2022 Послали 

понуде маилом 

Секретар, 

директор 

директор 

Послали 

Министарству 

просвете конкурс 

за 7 комплет 

рачунара 

02.02.2022 Послали 

пријаву за 

конкурс 

Секретар, 

директор 

директор 

Вебинар за 

Државну матуру 

02.02.2022 вебинар Наставници, 

директор 

Директор, 

наставници 

Организација 

такмичења 

књижевна 

олипијада 

08.2.2022 организација Професорке 

српског, 

директор 

директор 

Решење од 

општине за 

санацију тоалета 

08.2.2022 Преузимање 

решења 

Општина, 

директор 

директор 

Измењен школски 

календар  

10.2.2022 Обавештење о 

календару 

Колектив, 

директор 

директор 

Организација 

општинског 

такмичења из 

физике 

18.02.2022 Организација 

такмичења 

Професори 

физике, 

директор 

директор 

Обавештење о 

организацији 

наставе 

21.02.2022 Прелазак на 

напосредну 

наставу- 

обавештење 

Колектив, 

директор 

директор 



Пријава за 

рецитаторе 

21.02.2022 пријава Професорке 

српског. 

директор 

директор 

Дан Розе мајица- 

вршњачко насиље 

21.02.2022 Радионица, 

предавање... 

колектив директор 

Школски одбор 24.02.2022 Извештај рада 

директора за 

прво 

полугодиште 

директор директор 

Стручно упуство 

за Државну 

матуру 

25.02.2022 упутство Колектив, 

директор 

директор 

 Инструктивно 

педагошки рад  

Током целе 

године 

Посете 

часовима 

Наставници 

Педагог школе 

директор 

Вебинар ИСКРА- 

финансије 

28.02.2022 вебинар Директор, 

администрација 

директор 

     
Март прослава 07.03.2022 дружење колектив Ресторан 

Прича, 

директор 

Обавештење 

родитељима за 

Државну матуру 

09.03.2022 обавештење Родитељи, 

одељењске 

старешине, 

директор 

директор 

Почели радови на 

санацији тоалета 

07.03.2022 радови Фирма ДСМ 

стил, домар 

ДСМ стил, 

директор 

Донација  08.3.2022 Фермекс , 

Микус, Ромал 

Донатори, 

директор 

директор 

Сајам образовања 

– Путокази у 

Новом Саду 

10.03.2022 Одлазак на 

сајам 

Тим за 

каријерно 

вођење, 

директор 

директор 

Посета Народном 

музеју у Београду 

16.03.2022 посета Ученици, проф  

Људмила 

Ракочевић 

директор 

Државна матура - 

вебинар 

16.03.2022 вебинар колектив директор 

Презетација 

факултета 

16.03.2022 Презетације  матуранти директор 

Професор 

Шпанског језика – 

полагање 

разредног испита 

18.03.2022 Разговор са 

професорком о 

ангажовању 

Професорка, 

директор 

директор 

Предавање у 

позоришној сали 

„Да се не 

24.03.2022 предавање Официри Војске  директор 



заборави“ 

бомбардовање 

Дан школе 25.03.2022 Представа и 

коктел 

Колектив, гости, 

ученици 

директор 

Преузео тестове за 

Државну матуру 

29.03.2022 Преузео 

тестове у 

Сремској 

Митровици 

директор директор 

Пријем 

одбојкашица и 

деце која су 

учествовала на 

Дану школе 

31.03.2022 Пријем заљ 

освојено 1. 

место у држави 

, драмска 

секција за 

успешно 

изведену 

представу 

директор директор 

Тестови за 

Државну матуру 

04.03.2022 Ишао у 

Сремску 

Митровицу по 

тестове који су 

фалили 

директор директор 

Наставничко веће 01.04.2022 седница колектив педагог 

Државна матура 05/06/07.04.2022 тестирање Тим за Државну 

матуру 

директор 

Шаховски турнир 

– првенство 

Србије 

09/10.04.2022 турнир Директор, 

општина, 

Шаховски савез 

Србије 

Директор, 

општина, 

Шаховски савез 

Србије   

Враћање тестова 

са Државне матуре 

20.04.2022 Вратио тестове 

у Сремску 

Митровицу 

директор директор 

Календар 

активности за 

матуранте 

26.04.2022 Израда плана 

активности 

Директор, 

педагог 

директор 

Излет на 

Делиблатску 

пешчару 

29.04.2022 излет Професори 

географије, 

ученици 

директор 

Разговор са 

професорком 

италијанског/ 

разредни испит 

05.5.2022 разговор Директор, 

професорка 

италијанског 

директор 

Сарадња са 

органима локалне 

самоуправе 

Током целог 

полугодишта  

Радни 

састанци, 

контакти и 

друго 

Руководиоци и 

службеници 

општине 

директор 

Коришћење У току целе Наменско Лица извршиоци директор 



средстава 

утврђених 

финасијским 

планом 

године коришћење 

средстава 

послова 

,рачуновођа 

Снимање 

представе за слање 

на смотру у 

Крагујевац 

05.05.2022 снимање Дрмаска секција, 

директор 

директор 

Формирање 

испитног одбора 

за мтуранте 

09.05.2022    

Планирање и 

праћење стручног 

усавршавања 

поступка за 

стицање лиценце 

за завање 

наставника и 

стручног 

сарадника 

Током године Семинари, 

обуке, 

спровођење 

поступка за 

спровођење 

лиценце, 

посета 

часовима 

Наставници, 

педагог 

директор 

Унапређење 

наставе 

Током године Опремање 

школе 

савременим 

наставним 

средствима 

Фирме 

добављачи 

рачуноводство 

директор 

Упис, испис 

ученика 

Током године Разговор  Педагог, 

одељењске 

старешине 

директор 

Савет родитеља 12.05.2022 Избор за новог 

члана 

Школског 

одбора 

Савет родитеља Савет 

родитеља, 

директор 

Пријем првака са 

СОШОВ-а 

18.05.2022 Фудбал и 

одбојка 

Директор, 

ученици и 

ментори 

директор 

Тим за насиље 18.05.2022 састанак ТИм, директор директор 

Тим за промоцију 

школе 

април састанак Тим за 

промоцију 

Директор и тим 

Промоција школе 

по основним 

школама у 

општини 

Април/мај промоција Тим за 

промоцију 

школе 

директор 

Разредни испити 

шпански и 

италијански језик 

18/19.5.2022 Испит- 

матуранти 

Матуранти, 

директор 

директор 



Клима за кабинет 

информатике 

17.05.2022 Инсталирање 

климе 

Директор, 

фирма Златовић 

Директор, 

фирма Златовић 

Набавка фасцикли 

за дипломе 

матураната 

јун Куповина 

фасцикли 

Савпо , директор директор 

Тим за 

самовредновање 

17.05.2022 Резултати 

анкете 

Тим, директор Директор, тим 

 Наставничко веће 

за матуранте који 

су полагали 

поправни испит у 

јуну 

јун Поправни 

испит 

Наставници, 

директор 

директор 

Испитни одбор за 

матуранте 

јун седница Наставници, 

директор 

директор 

Полагање 

матурског испита 

у Белој згради 

јун Испит - српски Дежурни 

наставници и 

директор 

директор 

Полагање 

матурског испита 

у Белој згради 

јун Испит – страни 

језик/ 

математика 

Дежурни 

наставници, 

ученици и 

директор 

директор 

Одбрана 

матурских радова 

јун Одбрана 

дипломских 

радова 

Ученици, 

наставници 

директор 

Фотографисање 

1,2 и 3 разреда у 

школи 

јун фотографисање Фото Љубиша, 

деца и 

старешине 

директор 

Испитни одбор/ 

информација о 

матурским 

испитима  

јун Састанак/ 

онлајн  

Испитни одбор директор 

Наставничко веће 

за спортисту 

генерације и ђака 

генерације 

јун седница Наставници, 

директор 

директор 

Додела диплома јун Додела 

диплома у 

Белој згради 

Наставници, 

матуранти и 

директор 

директор 

Седница НВ за 1,2 

и 3 разред 

јун Седница/ 

онлајн 

Наставници и 

директор 

директор 

Расподела деце по 

одељењима након 

уписа / први 

разред 

јул Разврставање 

деце у 

одељења 

Комисија за 

формирање 

одељења 

директор 

Набавка поклона 

за прваке 

август Куповина 

поклона 

директор директор 



(свеске, 

хемиске 

оловке) 

Матурски бал - 

Хајат 

17.06.2022 Одлазак на 

Матурски бал 

Одељењске 

старешине, 

директор 

Директор, 

превозник 

Одлазак у Бразил 

на светско 

првенство- одбојка 

17.06.2022 Одлазак на 

аеродром 

Одбојкашице, 

наставница 

физичког, 

директор 

директор 

Школски програм Јун  састанак Актив за развој 

школског 

програма 

директор 

Школски одбор 05.07.2022 састанак Чланови 

школског одбора 

Председник 

школског 

одбора 

Прелиминарна 

подела предмета 

на наставнике 

06.07.2022 Информација 

на учионици 

колектив директор 

Списак за 

награђивање од 

стране општине 

08.7.2022 Предао списак 

у општину 

Колектив Директор, 

општина 

Преузимање 

опреме од 

школске управе у 

Новом Саду 

13.07.2022 Преузимање 

опреме 

Директор и 

школска управа 

Директор и 

школска управа 

Формирање 

комисија за 

поправни и 

разредни 

15.08.2022 састанак колектив директор 

Преузимање 

папира у трезору 

на Новом 

Београду 

16.08.2022 Одлазак по 

папире 

директор директор 

Упис први круг 14/15.07.2022 упис дирктор директор 

Седница 

наставничког већа 

18.08.2022 седница Директор, 

колектив 

директор 

Састанак Тима за 

развојно 

22.08.2022 састанак Тим, директор Тим, директор 



 

                                                                                                                                        

Мирослав Марковић 

 

 

планирање 

Актив директора 25.08.2022 састанак директор директор 

Додела награда од 

стране општине 

31.08.2022 Пријем у 

позоришној 

сали 

Награђени 

ученици, 

ментори 

Директор и 

награђени 

Свечани пријем 

првака  

31.08.2022 пријем Старешине, 

оедагог, 

директор 

Директор, 

старешине 


