
 

 

ГПДИШОИИЗВЕШТАЈПРАДУДИРЕКТПРАШКПЛЕ 2020/2021. 

 
 

1.2. РУКПВПЂЕОЕВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИМПРПЦЕСПМУШКПЛИ 

 

 

Стандарди: 
1.2.1. Развпј културе ушеоа 
1.2.2. Ствараое здравих и безбедних услпва за ушеое и развпј ушеника 
1.2.3. Развпј и псигураое квалитета наставнпг и васпитнпг прпцеса у щкпли 
1.2.4. Пбезбеђеое инклузивнпг приступа у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу 
1.2.5. Праћеое и ппдстицаое ппстигнућа ушеника 
 

Развпјкултуреучеоа 1.2.1. 
Директпрразвијаипрпмпвише 

вреднпстииразвијашкплукапза
једницуцелпживптнпгучеоа. 

Описстандарда 

Ствара услпве за унапређиваое 
наставе и ушеоа у складу са 
пбразпвним и другим 
пптребама 
ушеника; 
• Прати савремена кретаоа у 
развпју 
пбразпваоа и васпитаоа и 
сталнп се 
струшнп усаврщава; 
• Мптивище и инспирище 
заппслене 
и ушенике на критишкп 
прихватаое 
нпвих идеја и прпщириваое 
искустава; 
• Ппдстише атмпсферу ушеоа у 
кпјпј 
ушеници ппстављају сппствене 
циљеве ушеоа и прате свпј 
напредак; 
• Ствара услпве да ушеници 
партиципирају у демпкратским 
прпцесима и дпнпщеоу 
пдлука; 
• Ппдстише сарадоу и размену 
искустава и щиреое дпбре 
праксе у 
щкпли и заједници. 

Индикатпри: 
 

• 

Ушещћенаструшнимскуппвимасатемпмунапређеоанастав
е. 

• Реализпванпрпјекат„Бесплатниучбеници“ 

• ЗахваљујућидпнацијиМинистарства 

прпсветенабављенпкоигаувреднпстипд 10000 дин.  

• СарадоасаПУ„ВукицаМитрпвић“ 

• Мищљеоеушеникасеунајвећпјмериппщтује, 

аУшенишкипарламентимаппдрщкуурадукакппдстранедире
ктпра, такпинаставникаиструшнеслужбещкпле. 

• Ушещћенаппщтинскимтакмишеоимапрема 

календаруМПНР 

• 
Унащпјщкплипрганизпванпппщтинскпипкружнптакмише
оеизхемије. 

• 
ЗаппсленипстварилизнатаннапредакукприщћеоуИКТуусл
пвимаванреднпгстаоаистеклизнашајнанпваискуства. 

Натајнашинјеиушеницимабилппмпгућенплакщепраћеоена
предпваоа 

• Ущкплисе реализује прпјекатОбпгаћен једнпсменскирад. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ствараоездрав
ихибезбедних 

услпвазаучеое
иразвпјученика 

1.2.2. 

Директпрствара
безбеднпраднп
и 

здравппкруже
оеукпмеучени
ци 

мпгуквалитетнп
даучеидасе 

развијају. 

Ппис стандарда 

• Псигурава да 
се примеоују 
превентивне 
активнпсти кпје 
се 
пднпсе на 
безбеднпст и 
ппщтпваое 
права ушеника; 
• Пбезбеђује 
услпве да щкпла 
буде 
безбеднп 
пкружеое за 
све и да су 
ушеници 
защтићени пд 
насиља, 
злпстављаоа и 
дискриминације
; 
• Пбезбеђује да 
се у раду 
ппщтују 
међунарпдне 
кпнвенције и 
угпвпри п 
људским 
правима и 
правима деце; 

• Прпщиренеактивнпстиувезисапревенцијпм 

насиљаущкпли: 

• РедпвнапредаваоаприпадникаМУП-аједнпм 

месешнпзаушенике/цешетвртпгищестпгразреда, 

усептембрузаушеникепрвпгразреда 
• Нарпдитељскимсастанцима, рпдитељијпщ 

једнпмуппзнатисаизвпдимаизнпвпгЗакпнапсистемупбразпваоаиваспит

аоакпјисепднпсенапдгпвпрнпстиушеникаирпдитеља 

• Разгпвприсаушеницимакпјиимајупрпблемасаспцијалнпмуклппљенпщћу 

• Уциљувећебезбеднпстиппјашанпдежурствп. . 

•Надлежниминституцијамасмпсепбратилииувезипплпмљенпгинвентар

аущкплскпмдвприщтукпјипредстављајуппаснптппбезбеднпстдеце 

• Редпванинспекцијскинадзпризпрптивппжарнебезбеднпсти. 

• 

Обављенисусистематскипрегледиушеникаупратоинаставникауамбулан

тиуПредејануиупрпстпријамащкплеизврщенстпматплпщкипрегледушен

ика 

• Редпвнпсепдржавахигијенащкплскихпрпстприја. 

Шкплајепрещланаупптребуекплпщкихсредставазахигијенупрпстприја,о

ихпвпшищћеоеипдржаваое. 

• Редпвнпјерађенаједезинфекција, 

дезинсекцијаидератизацијащкплскихпрпстприја. 

• РедпвнакпнтрплаППапарата 

• Окружеоещкпле: щкплскпдвприщтеније 

пграђенп,непсветљенп, нијеппкривенпвидепнадзпрпм. 

Сппртскиреквизити , 

капипградасппртскпгтеренанисуудпбрпмстаоуипптребнајехитнасанац



• Пбезбеђује да 
щкпла буде 
здрава 
средина са 
виспким 
хигијенским 
стандардима. 

ија 

•Прпблемидаљеппстпјисапградпм. 

• Саниранјекварнавпдпвпднимцевима, 

капинаканализаципнимцевимаудвприщтущкпле. 

 

 

 

 

Развпјипбезбеђиваоеквалитета 

наставнпгиваспитнпгпрпцесау 

шкпли 
1.2.3. 

Директпрпбезбеђујеиунапређује 

квалитетнаставнпгиваспитнпг 
прпцеса. 

Ппис стандарда 

 

• Уме да 
кпристи 
стратещка 
дпкумента 
п развпју 
пбразпвао
а и 
васпитаоа 
у 
Републици 
Србији; 
• 
Прпмпвищ
е 
инпвације 
и ппдстише 
наставнике 
и струшне 
сараднике 
да 
кпристе 
савремене 
метпде и 
технике 
ушеоа и 
примеоују 
савремене 
технплпгије 
у 
пбразпвнп- 
васпитнпм 
прпцесу; 
• 
Пбезбеђује 

Индикатпри: 

• УшещћедиректпранасастанцимаАктива 

директпрауппщтини; 

• Присуствпструшнимскуппвима 

• Предајагпдищоихимесешнихпланпва 

наставникапрганизпванајеелектрпнским 

путем, слаоемнаимејлщкпле, шимеје 

увеликпсмаоентрпщакканцеларијскпг 

материјалаищтампаоа; 

• инфпрмисаоенаставникаврщисепутем 

интернета, сталнпмсарадопмуправе 

щкпле, секретаријатащкплеиструшнеслужбе; 

• наставнициистушнисарадницисенавремеи 

нанајприкладнијинашинуппзнајуса 

извещтајимасасастанакаиактива; 

• Великавећинанаставникакприсити 

савременетехнплпгијеупрпцесунаставе; 

• Инсистираоенакреативнимваннаставним 

активпнпстимаузсппственпангажпваое 

ппсебнпнапнимакпјесепдвијајуусарадоуса 

другиминституцијамаипрганизацијама. 

• Ппредпбавезнесампеваулацијерада 

наставника, каписампвреднпваоанатему 

ппстигнућаушеника, директприпедагпгсу 

редпвнпппсећивалишаспве, какпбисеимап 

детаљанувидунашинрадаидалису 

исппщтпванисвииндикатпридпбрепраксе. 

• Директпрредпвнпприсуствпвапсастанцима 

Педагпщкпгкплегијума, Струшнихвећа, узеп 

ушещћауТимузасампвреднпваое, кап 

иактивнпушещћеуТимузапревенцијунасиља 

• 

Свинаставниципрпщлисупбукузареализацијунаставепрјентисанекаисхпдимау
шеоаидигиталнаушипница, дигиталнпкпмпетентаннаставник,  



услпве и 
ппдржава 
наставнике 
да раде 
такп да 
ппдстишу 
ушенике да 
развијају 
сппствене 
вещтине 
ушеоа; 
• У 
сарадои са 
струшним 
сарадници
ма и 
наставници
ма 
пбезбеђује 
да настава 
и 
ваннаставн
е 
активнпсти 
ппдстишу 
креативнпс
т 
ушеника, 
стицаое 
функципна
лних 
знаоа и 
развпј 
оихпвих 
спцијалних 
вещтина и 
здравих 
стилпва 
живпта; 
• 
Пбезбеђује 
и развија 
сампевалуа
цију свпг 
рада и 
систематиш
ну 
сампевалуа
цију и 
евалуацију 
рада 

какпбисеадекватнпприпремилиуприменинпвина 

 

 



наставника, 
струшних 
сарадника, 
наставнпг 
прпцеса и 
исхпда 
ушеоа. 

 

 

 

 

 

 

 

Пбезбеђиваоеинклузивнпг 
приступаупбразпвнп-васпитнпм 

прпцесу 
1.2.4. 

Директпрстварауслпвеиппдстиче 

прпцесквалитетнпгпбразпваоаи 

васпитаоазасвеученике. 
Ппис стандарда 

• Ппзнаје закпнитпсти дешјег и 
адплесцентскпг развпја и ствара 
услпве за уважаваое оихпве 
разлишитпсти; 
• Ствара климу и услпве за 
прихватаое и уважаваое 
специфишнпсти и разлишитпсти 
ушеника и прпмпвисаое тплеранције 
• Разуме пптребе разлишитих ушеника 
(талентпваних и надарених, пних са 
сметоама у развпју, инвалидитетпм 
и ушеника из псетљивих друщтвених 
група) и пмпгућава најбпље услпве за 
ушеое и развпј свакпг ушеника; 
• Псигурава да кпд ушеника са 
ппсебним пбразпвним пптребама те 
пптребе буду преппзнате и на пснпву 
оих израђени индивидуални 
пбразпвни планпви; • Пбезбеђује 
примену прпграма ушеоа кпји ће 
бити прилагпђени претхпдним 
знаоима и искуствима ушеника и 
уважавати разнпликпст средине из 
кпје пни дплазе. 

Индикатпри: 

• Ущкплисеуважавајуразлишитпсти.  

Уз ппсебанрадсанаставницима, струшнпм 

службпмиушенициманастпјимпда 
ппстигнемпдаушеницисапдређеним 
прпблемимаурадуиппнащаоубудудпбрп 
прихваћенипдстранеушеникаупдељеоуи 
уппщтеущкпли. Ппсебантрудулпжилисмпиурадуса 
рпдитељимапсталедецедабиушенициса 

пдређенимразлишитпстимабили прихваћени, 

ппсебнпушенициизпсетљивих друщтвенихгрупа. 

• Ппсебнппрганизпванирпдитељскисастанци 

сагрупамарпдитељаупдељеоимагдејетп 

билппптребнп.  

Активнуулпгуусвемујеимап 

иТимзапревенцијудискриминације, насиља , 

занемариваоаизлпстављаоа; 

 

 

Праћеоеиппдстицаоеппс
тигнућаученика 

1.2.5. 

Директпрпратииппдстиче
ученикенарадирезултате. 

Ппис стандарда 

• Ппдстише наставнике да 
кпристе разлишите 

• Индикатпри: 

• 



ппступке вреднпваоа и 
сампвреднпваоа кпји су у 
функцији даљег ушеоа 
ушеника; 
• Ппдстише наставнике да 
кпристе разлишите 
ппступке вреднпваоа и 
сампвреднпваоа кпји су у 
функцији даљег ушеоа 
ушеника; 
• Пбезбеђује да се 
распплпживи ппдаци 
п пбразпвнп-васпитнпм 
прпцесу кпристе за 
праћеое ппстигнућа и 
напредпваоа  
ушеника; 
• Прати успещнпст 
ушеника и прпмпвище 
оихпва ппстигнућа. 
 

Утпкущкплскегпдинепдржанасунакварталупдељеоскавећезас
вакппдељеое,. Одржанпје 10 

седницанаставнишкихвећанакпјимасмп, 

измеђупсталпг, врщилисвепбухватнуанализууспехаушеника, 

капиуппређиваоеуспехана 

трпмесешјусапниманакрајупплугпдищтаппушеницимаипредме
тима. Дпнпщенесумереза 

ппбпљщаоеуспехаушеника. 

• 

Изсвихпредметанаппшеткущкплскегпдиненаставницисупдрад
илииницијалнптестираое 

ушеникашијисусерезултатиразматралинаактивима. 

• 

радесепетнаестпминутнепрпвереппстандардимазаушеникепд
петпгдппсмпгразредаизпредметакпјисунаЗаврщнпмиспиту 

• 

ушеницисупбавещтавнипппстигнутимрезултатимасвпјихврщ
оакапутемкоигепбавещтеоаисајтащкпле 

• 

Овещкплскегпдиненијепрганизпванкпктелзанајуспещнијеушени
кезбпгванреднеситуацијеуследпандемије, 

алисуппхваљениипригпднпнаграђени  

 

 

 
 
II Пбласт: ПЛАНИРАОЕ, ПРГАНИЗПВАОЕИКПНТРПЛАРАДАУСТАНПВЕ 

Стандарди: 
2.1. Планираое рада устанпве 
2.2. Прганизација устанпве 
2.3. Кпнтрпла рада устанпве 
2.4. Управљаое инфпрмаципним системпм устанпве 
2.5. Управљаое системпм пбезбеђеоа квалитета у устанпви 

 

Планираоерадаустан
пве 

2.1 

Директпрпбезбеђује
дпнпшеоеи 

спрпвпђеоепланпвар
адаустанпве. 

Ппис стадарда: 

• Прганизује и 
пперативнп спрпвпди 
дпнпщеое планпва 
устанпве: прганизује 
прпцес планираоа и 
дпдељује задатке 
заппсленима у тпм 
прпцесу, иницира и 
надзире израду 
планпва, пбезбеђује 
ппщтпваое рпкпва 

Индикатпри: 

• УспещнпурађениусвпјенГпдищоипланрадащкплеза 2020/21. 

гпдину, узакпнскипредвиђенпмрпку. 

Свизадацикпјејепптребнппланпмрадапдрадитиупвпјщкплскпјгпдин
иравнпмернпсурасппређениназаппслене, впдећирашунапоихпвим 

жељамаиафинитетима. 

• Заппсленинисуималипримедбенарещеоап 40 

шаспвнпјраднпјнедељи. 

Тпкпмпплугпдищтапраћенјеоихпврадипствариваоезадатихциљев
а. 

ПланпвикпјисузаппсленибилидужнидапдрадеипредајуППслужби, 



израде планпва и 
неппсреднп рукпвпди 
тпм израдпм; 
• Пбезбеђује 
инфпрмаципну 
пснпву 
планираоа: 
идентификује извпре 
инфпрмација 
пптребне за 
планираое и стара 
се да инфпрмације 
буду ташне и 
благпвремене; 
• Упућује планпве 
устанпве пргану кпји 
их 
дпнпси. 

навремесуурађенииусвпјенииоихпвппствариваоесе 
пратилпдпкрајапплугпдищта. 

• 

Заизрадупланпвасвизаппсленисудпбилинеппхпднеинфпрмацијепдди
ректпраиструшнеслужбещкпле. 

• СвиИзвещтајиизпретхпднещкплске 

гпдинекапипланпвизапвущкплскугпдину, ппусвајаоу, 

узакпнскпмрпкусупрпслеђенинадлежнимпрганима 

(Градскпмсекретаријатузадрущтвенеделатнпстии 

Министарствупбразпваоа). 

• ЦЕНУСурађенипдпбренпдстраненадлежнпгпргана, МПНТР 

 

 

 

 

 

Прганизацијаустанпве 2.2 
Директпрпбезбеђујеефикаснупрганизацију 

устанпве 
Ппис стандарда: 

• Креира прганизаципну структуру устанпве: 
систематизацију и пписе радних места, 
пбразујеструшна тела и тимпве и 
прганизаципне јединице; 
• Пбезбеђује да су сви заппслени уппзнати са 
прганизаципнпм структурпм устанпве, 
ппсебнп са пписпм свпг раднпг места; 
• Ппставља јасне захтеве заппсленима у вези 
са оихпвим радним задацима и 
кпмпетенцијама и прпверава да ли заппслени 
разумеју те задатке; 
• Стара се да заппслени буду равнпмернп 
пптерећени радним задацима; 
• Делегира заппсленима, рукпвпдипцима 
струшних пргана, тимпва и прганизаципних 
јединица ппслпве, задатке и пбавезе за 
оихпвп изврщеое; 
• Кппрдинира рад струшних пргана, тимпва и 
прганизаципних јединица и ппјединаца у 
устанпви; 
• Пбезбеђује ефикасну кпмуникацију између 
струшних пргана, тимпва и прганизаципних 
јединица и заппслених. 

Индикатпри: 

• Гпдищоимпланпмрадащкпле 
прецизиранасусваструшнатела, 
струшнавећа, активи, тимпвии 
саставистих. 

• Впдилпсерашунадазаппсленибуду 

равнпмернппптерећенипбавезама 
премапрпцентуангажпваоау 
щкплиидабудуукљушениу 
активнпстизакпјеимају афинитете. 

• Свизаппсленисууппзнатиса 
прганизаципнпмструктурпм 

устанпвесапписпмсвпграднпг места. 

• Насастанцимаједпгпвпренпнакпји 

нашинструшнипрганикпмуницирају 

међуспбпм, адиректпркппрдинира 

радпмсвихузппмпћпедагпга. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кпнтрпларадаустанпве 2.3 
Директпрпбезбеђујепр
аћеое, 

извештаваое, 

анализурезултатарада 

устанпвеипредузимао
екпрективнихмера. 

Ппис стандарда: 

• Примеоује разлишите 
метпде кпнтрпле рада 
устанпве, оених 
прганизаципних 
јединица и заппслених; 
• Прганизује и 
пперативнп спрпвпди 
кпнтрплу рада 
устанпве: прганизује 
прпцес праћеоа, 
извещтаваоа и анализе 
резултата и дпдељује 
задатке заппсленима у 
тпм прпцесу, иницира и 
надзире прпцес израде 
извещтаја и анализа, 
пбезбеђује ппщтпваое 
рпкпва у изради 
извещтаја и анализа; 
• Пбезбеђује 
инфпрмаципну пснпву 
кпнтрпле: идентификује 
извпре инфпрмација 
пптребне за кпнтрплу и 
стара се да 
инфпрмације буду 
ташне и благпвремене; 
• Неппсреднп прати и 
заједнп са заппсленима 
анализира пстварене 
резултате устанпве, 
анализира рад 
устанпве, оених 
јединица и 
заппслених; 
• Предузима 
кпрективне мере када 
пстварени резултати 
устанпве, оених 

• Индикатпри: 

• Одстранедиректпращкплетпкпмпрвпгпплугпдищтаппсећенпје 

21шаспва 

свихпбликанаставе, изврщенаанализашаспвасазаппсленима, 

датепреппрукезадаљирад, изрешенепримедбеиппхвале; 

• Изврщенјенадзпрпрегледа 

еДневникапбразпвнп-васпитнпграда, 

матишнихкоига, коигадежурства 

каписвихизвещтајасасастанака 

сртушнихвећа, активаитимпва; 

• Редпвнппбилажеоеипраћеоерада 

дежурнихнаставникакапирада 

наставникаупрпдуженпмбправку. 

• Редпвнп, најмаоеједнпмнедељнп, 

пбилажеоесвихпрпстпријащкплеи 

щкплскпгдвприщта, кпнтрплисан 

радппмпћнпгпспбљаихигијенеу 

щкпли. Навећима, састанцима 

активаипсталимструшнимтелима 

анализиранјерадустанпве, алии 

радппјединаца. Дпнпщенесумереза 

ппбпљщаоефункципнисаоащкпле 

уппщте. 

• Шкплскипдбпрредпвнпинфпрмисанп 

свимдещаваоимаущкплипутем 

извещтајапрадуипкпнкретним мерамазаппбпљщаоерада. 

• 

Утпкудругпгпплугпдищтаппсећенјезнатнпмаоибрпјшаспванегпщ
тпјепланиранп, јерсенаставанијепстваривалаущкпли, али је 
праћен је и рад наставника ппсећиваоем google ушипница пд 
стране директпра и педагпга щкпле.Наставницииушитеоису 
редпвнпслалипланвеиизвещтајепрадуаидиректприпедагпгсуимал
иувидунаставнематеријалеидпмаћезадаткеушеника. 



јединица и 
ппјединашни резултати 
заппслених пдступају 
пд планираних; 
• Уппзнаје пргане 
управљаоа са 
извещтајима 
и анализама резултата 
рада устанпве и 
предузетим 
кпрективним мерама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Управљаоеинфпрмаципнимсистемпм 

устанпве 
2.4 

 

Директпрпбезбеђујееф
икаснпуправљаое 

инфпрмацијамаусарад
оисашкплскпм 

управпмилпкалнпмса
мпуправпм 

Ппис стандарда 

• Пбезбеђује да сви 
заппслени буду 
правпвременп и ташнп 
инфпрмисани п свим 
важним питаоима 
живпта и рада 
устанпве; 
• Пбезбеђује услпве за 
развпј и 
функципнисаое 
инфпрмаципнпг 
система за 
управљаое (ИСУ): 
набавку пптребне 
ппреме и прпграма, 
прганизује рад 
инфпрмаципнпг 
система и оегпвп 

Индикатпри: 

• Свеинфпрмацијезнашајнезарад 

щкплеизаппсленихуппщтекпјесеусменим, 

писменимилиелектрпнскимпутемпрпследещкплиправпвременпсе
прпслеђујуи заппслениманасастанцима, путем 
пгласнетаблеилимејлпвима. 

• Великипрпблемјеинтернетмрежаущкпли,  

шестииспадиизсистемаинтернет-

мрежеивепмалпщквалитетинтернет 
мрежеущкплипметарадуппщоеника. 

Ппкущалисмпдарещимптајпрпблем, алибезуспещнп, 

јерјетппрпблемнацелпјтеритпријиПредејана. 

• ПрикљушенисмпнаАмресмрежу,алинитпнеманекпгвећегефекта. 

• Унетисусвипптребниппдацивезаниза 

щкплуизаппсленеу„Дпситеј“и 

кпнтинуиранпмесешнппбнављални 

ппдаци. 

• Обезбеђенјеједаннпврашунар, један 



кприщћеое у 
свакпдневнпм раду 
устанпве у складу са 
закпнпм; 
• Пбезбеђује пбуку 
заппслених за рад са 
савременпм 
инфпрмаципнп-
кпмуникаципнпм 
технплпгијпм и 
ппдстише их да је 
кпристе у раду устанпве 
и кап ппдрщку прпцесу 
ушеоа/наставе. 

лаптппиједанмултифункципналнищтампаш, а стари су ппјашани 
кпликп је тп билп мпгуће 

• Кплегекпјимајебилапптребнаппмпћурадуи 
применинпвихИКТималисупунуппдрщкуиппмпћнаставникаматем
атикеиинфпрматике 

Управљаоесистемпмп
безбеђеоаквалитета 

устанпве 
2.5 

Директпрразвијаиреал
изујесистем 

псигураоаквалитетара
даустанпве. 

Ппис стандарда 

• Примеоује 
савремене метпде 
управљаоа 
квалитетпм; 
• Пбезбеђује изградоу 
система управљаоа 
квалитетпм у устанпви: 
израду прпцедуре 
управљаоа квалитетпм 
и пптребне 
дпкументације, 
расппређује задатке 
заппсленима у прпцесу 
управљаоа 
квалитетпм и стара се 
да их пни спрпвпде; 

Индикатпри: 

• 

Свепбухватнпманализпмрадаустанпвеупретхпднпмперипдуутвр
ђенпједајеједнапдмераппбпљщаоарадаиппремаоещкпле 
пптребнимнаставнимсредствимаиушилима. 

Ушиласесукцесивнпнабављају.  

 

 

• 
Пбезбеђује 
ефикасан 
прпцес 
сампвредн
пваоа и 
кприщћеое 
тих 
резултата 
за 
унапређива
ое 
квалитета 

• Тимзасампвреднпваоејетпкпм 

претхпднпгперипдаспрпвепанкету 

засампвреднпваоезапбласти: 

Ппстигнућа ушеника 
• Извещтајп сампвреднпваоусапредлпгпммера 
заунапређиваоеупшенихслабпстикапинашинупраћеоапствариваоа 

предлпженихмераразматранјеиусвпјеннаНаставнишкпмвећу, 

СаветурпдитељаиШкплскпмпдбпру.  

• Ушещћедиректпраураду Тимазасампвреднпваое 

• 

РазматранисурезултатиушеникапсмпгразреданаЗаврщнпмиспитуипредлпже
немерезаппбпљщаоеуспехаушеника. 



рада 
устанпве; 
• Заједнп 
са 
наставници
ма и 
струшним 
сарадници
ма прати и 
анализира 
успещнпст 
ушеника на 
заврщним, 
пднпснп 
матурским 
испитима 
ради 
планираоа 
унапређива
оа 
рада 
щкпле; 
• 
Пбезбеђује 
сарадоу са 
тимпвима 
кпји 
пбављају 
сппљащое 
вреднпвао
е рада 
устанпве и 
стара се да 
се 
резултати 
тпг 
вреднпвао
а кпристе 
за 
унапређео
е рада 
устанпве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Пбласт: 
ПРАЋЕОЕ И УНАПРЕЂИВАОЕ РАДА ЗАППСЛЕНИХ 
Стандарди: 
3.1. Планираое, селекција и пријем заппслених 
3.2. Прпфесипнални развпј заппслених 
3.3. Унапређиваое међуљудских пднпса 
3.4. Вреднпваое резултата рада, мптивисаое и награђиваое заппслених 

Планираое, 

селекцијаиприј
емзаппслених 

3.1 

Директпрпбезб
еђујепптребанб
рпји 

пдгпварајућустр
уктурузаппслен
иху 

устанпви 

Ппис стандарда 

Планира људске 
ресурсе у 
устанпви и 
благпвременп 
предузима 
неппхпдне мере 
за 
реализацију 
плана људских 
ресурса; 
• Стара се да 
сва радна места 
у устанпви буду 
пппуоена 
заппсленима 
кпји свпјим 
кпмпетенцијама 
пдгпварају 
захтевима 
ппсла; 
• Пбезбеђује 
спрпвпђеое 
ппступка 
пријема 
заппслених у 
радни пднпс 
• Пбезбеђује 
услпве за 
увпђеое 
приправника 
у ппсап и 
предузима мере 
за оихпвп 
успещнп 

• Сва радна места у устанпви су 
пппуоена заппсленима кпји свпјим 
кпмпетенцијама пдгпварају захтевима ппсла. 
• 
Наслпбпднараднаместаущкпликпјасенисумпглапппунитикадрпвимасали
стетехнплпщкихвищкпваураднипднпссупримљенакпмпетентналицанап
дређенпвреме. 

• Свараднаместасуструшнпзаступљена. 



прилагпђаваое 
раднпј средини 

 

 

Прпфесипналниразвпјзаппслен
их 

3.2 

Директпрпбезбеђујеуслпвеиппд
стиче 

прпфесипналниразвпјзаппслени
х 

Ппис стандарда 

• Ппдстише и иницира прпцес 
сампвреднпваоа рада и 
ппстављаоа циљева заснпваних 
на виспким прпфесипналним 
стандардима и ппдржава 
кпнтинуирани прпфесипнални 
развпј; 
• Псигурава да сви заппслени 
имају једнаке 
мпгућнпсти за ушеое на пснпву 
лишнпг плана 
прпфесипналнпг развпја крпз 
разлишите 
пблике струшнпг усаврщаваоа 
• Пбезбеђује услпве да се 
заппслени 
усаврщавају у складу са 
гпдищоим планпм 
струшнпг усаврщаваоа и 
мпгућнпстима 
устанпве. 

Индикатпри: 

• Наппшеткущкплскегпдинесви 

заппсленисубилиупбавезидадпнесу 

планструшнпгусаврщаваоа. 

• Заппсленисуизабралисеминарекпје 

желеледапдслущају. Капипретхпднегпдине, 

настпјаћеседасесеминариреализујузасвезаппсленеущкпл
и. 

• Наставници редпвнп присуствују семинарима  кпји се 
прганизују у ЦСУ, према пптребама и афинитетима 

• Директпрјерадипнасвпмструшнпм 

усаврщаваоу: 

- Прпгрампбукезазаппсленеупбразпваоу - 

дигиталнаушипница- 

дигиталнпкпмпетентаннаставник- 

увпђеоеелектрпнскихучбеникаидигиталнипбразпвнихма
теријала 

 

Унапређиваоемеђу
људскихпднпса 

3.3 

Директпрствараппзи
тивнуиппдржавајућу 

раднуатмпсферу 
Ппис стандарда 

• Ствара и ппдржава 
радну атмпсферу 
кпју 
карактерище 
тплеранција, 
сарадоа, 
ппсвећенпст ппслу, 
пхрабреое и 
ппдрщка за 
пствариваое 
највищих пбразпвнo- 
васпитних 
стандарда; 
• Свпјпм 

• Индикатпри: 

• 

Тпкпмщкплскегпдинепружанајеппдрщказаппсленимаурадупутемппх
валаиистицаоаппзитивнихдещаваоаиакцијакпјесеспрпвпдеущкпли. 

• Раднпвремесупратилииппщтпвалигптпвпсвизаппслени, 

аизузецимаједатаусменапппменадасетпгапридржавају. 

• Застварибитнезащкплуинаставнипрпцес, 

директпрщкплејеусвакпмтренуткудпступанзаппсленима, 

ушеницимаирпдитељима. 

• 

Директпрјевпдипкпнструктивнеразгпвпреппкущавајућидананајбпљ
импгућинашинразумезаппсленпг, 

алииизнпсипсвпјемищљеоеувидуппхвалеиликритике 

• 



ппсвећенпщћу ппслу 
и ппнащаоем 
даје пример 
заппсленима у 
устанпви и 
развија аутпритет 
заснпван на 
ппвереоу и 
ппщтпваоу; 
• Међу заппсленима 
развија 
прпфесипналну 
сарадоу и тимски 
рад; 
• Ппставља себи и 
заппсленима 
пствариваое 
највищих 
прпфесипналних 
стандарда; 
• Ппказује ппвереое 
у заппслене и 
оихпве 
мпгућнпсти за 
пствариваое 
квалитетнпг 
пбразпвнп-васпитнпг 
рада и ппбпљщаое 
ушинка; 
• Кпмуницира са 
заппсленима јаснп и 
кпнструктивнп 

Директпрнастпјидаствприатмпсферуукпјпјћесесвакизаппсленипсећ
атиппщтпванимиуваженим, 

настпјидаимукажеппвереоедпдељујућиимважнезадаткеидаоихпвр
адусвакпмтренуткуистакнеиппхвали. 

• Директпрсетрудидасазаппсленимакпмуницирајаснп, , 

даусвакпмтренуткуразумејущтајерешенпкакпбимпглидадајусвпјесуг
естије, предлпгеилидасесагласе 

сарешеним. 

 

 

 

 

 

Вреднпваоерезултатарада, 

мптивисаоеи 

награђиваоезаппслених 
3.4. 

Директпрсистематскипратиивред
нујерадзаппслених, 

мптивишеихинаграђујезаппстигну
терезултате 

Ппис стандарда 

• Пстварује инструктивни увид и 
надзпр 
пбразпвнпваспитнпг рада у складу 
са планпм 
рада и пптребама устанпве; 
• Кпристи разлишите нашине за 
мптивисаое 
заппслених; 

• Индикатпри: 

• Ппслепланиранихппсеташаспвима 

(кпјихјетпкпмгпдинебилп21), 
шаспвисуанализиранипдстраненаставникакпјиједржап
шас, педагпгаидиректпращкплекпјисушаспратили, 

изнпсиласусезапажаоаисугестије; 

кпристиласесвакаприликадасеистакнупрвппнедпбрес
транешасаиппхвалинаставник, 



• Преппзнаје квалитетан рад 
заппслених и 
кпристи 
разлишите пблике награђиваоа, у 
складу са 
закпнпм и ппщтим правним 
актима. 

апндаидаседаевентуалнапримедбаиукаженанашиндасе
прппустисправи. 

• 

НаНаставнишкпмвећусепбавезнпистишераднаставник
акпјисуималиппсебнеуспехе (такмишеоа, 

лепппдржаншас, дпбрпрещенпрпблемупдељеоу, 

дпбрасарадоаса 

рпдитељем...) 

• Уциљујашаоакплективаимптивацијезаппслених, 

заједнишкисупрпслављаниважнидатумиущкплскпмжив
пту кпликп је тп дпзвпљавала тренутна 
епидемиплпщка ситуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Пбласт: 
РАЗВПЈ САРАДОЕ СА РПДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ПРГАНПМ 
УПРАВЉАОА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТПМ И ШИРПМ 
ЗАЈЕДНИЦПМ 
Стандарди: 
4.1. Сарадоа са рпдитељима/старатељима 
4.2. Сарадоа са прганпм управљаоа и репрезентативним синдикатпм у устанпви 
4.3. Сарадоа са државнпм управпм и лпкалнпм сампуправпм 
4.4. Сарадоа са щирпм заједницпм 

 

Сарадоасарпдитељима/старате
љима 

4.1. 

Директпрразвијакпнструктивнеп
днпсеса 

рпдитељима/старатељимаипру
жаппдршкурадуСаветарпдитељ
а 

Ппис стандарда 

• Ппдстише партнерствп устанпве 
и 
рпдитеља/старатеља и ради на 
оихпвпм 
активнпм укљушиваоу ради 
ушеоа и развпја 
детета; 
• Пбезбеђује да устанпва 
редпвнп извещтава 
рпдитеље/старатеље п свим 
аспектима свпга 
рада, резултатима и 
напредпваоу оихпве 

• Индикатпри: 

• Тпкпмпвпгперипдапдржанисусви 

планиранисастанациСаветарпдитеља. 

 ( некипнлаинзбпгванреднеситуације)  

• 
Настпјиседасествпритакваатмпсфераущкплидарпдит
ељимпгубезуструшаваоада изнесумищљеоепрадущкпле, 

усменимпутемилипутеммејла, укажунапрпблеме.  

• РпдитељиппсећујуданеОтвпренихврата 

• Наставницисуредпвнппдржавали 

рпдитељскесастанке ( 

некипнлаинзбпгванреднеситуације),такпдасурпдитељи
редпвнппбавещтаванипрезултатимарадаоихпведеце. 



деце; 
• Пбезбеђује унапређиваое 
кпмуникацијских 
вещтина заппслених ради 
оихпве сарадое са 
рпдитељима/старатељима; 
• Ствара услпве да савет 
рпдитеља ефикаснп 
функципнище и развија 
кпнструктивне пднпсе са 
прганпм управљаоа и струшним 
прганима устанпве 

• 
Рпдитељисубилиинфпрмисаниинапријемимарпдитељаз
акпјејетерминимап свакинаставник. 

• Битнеинфпрмацијемпглисудпбитиипрекпсајтащкпле 

 

 

Сарадоасапрганпмупр
ављаоаи 

репрезентативнимсин
дикатпму 

устанпви 

4.2. 

Директпрпружаппдрш
курадупргана 

управљаоаирепрезент
ативнпмсиндикату 

Ппис стандарда 

• Пбезбеђује да прган 
управљаоа буде 
правпвременп и дпбрп 
инфпрмисан п нпвим 
захтевима и 
трендпвима 
васпитнппбразпвне 
пплитике и праксе; 
• Пбезбеђује ппдатке 
кпји пмпгућују пргану 
управљаоа пцену 
резултата ппстигнућа 
ушеника и дпбрпбити 
деце; 
• Пбезбеђује израду 
гпдищоег извещтаја п 
реализацији васпитнп-
пбразпвнпг прпграма, 
щкплскпг прпграма и 
гпдищоег плана рада 
устанпве; 
• У складу са свпјим 
пвлащћеоима 
пмпгућује 
пргану управљаоа да 
пбавља ппслпве 
предвиђене закпнпм. 
• Пмпгућава 
репрезентативнпм 

Индикатпри: 

• ШкплскипдбпрјеусвпјипПланрада щкплеза2020/21 гпдину, 

каписвапсталакасниједпнесенаакта, иредпвнпјеизвещтаванп 

пствариваоусвихактивнпсти. 

• 
ЧланпвиШкплскпгпдбпрасуималиувидиуппстигнућаушеникакпјасус
еппсебнпанализирала. 

• Одржанесусвепланиранеседнице 

Шкплскпгпдбпра. 

• Сарадоа са шланпвима Шкплскпг пдбпра изузетнп успещна и 
усмерена на ппбпљщаое услпва и квалитета рада у щкпли 

• СарадоасаСиндикатпмущкплина 

завиднпмнивпу, 

исказанпјејединствпусвимпдлукамавезанимзастатусезаппслених
напснпвунпвпгПравилникапфинансираоу устанпва, 

капизапримаоерадникасалистетехнплпщкихвищкпва. 

Председникусиндикатајепмпгућенпдапрекппгласнетаблепбавещт
аварадникепнајнпвијиминфпрмацијамаизпвепбласти. 



синдикату у 
устанпви да ради у 
складу са Ппсебним 
кплективним угпвпрпм 
и закпнпм. 

 

 

 

Сарадоасадржавнпмуправпмилпкалнпм 

сампуправпм 
4.3. 

Директпрпстварујекпнструктивнусарадоу 

сапрганимадржавнеуправеилпкалне 

сампуправе. 
Ппис стандарда 

•Пдржава кпнструктивне пднпсе са 
представницима државне управе и лпкалне 
сампуправе ради задпвпљеоа материјалних, 
финансијских и других пптреба устанпве; 
• Усппставља и пдржава дпбре везе са 
лпкалнпм заједницпм какп би јпј пмпгућип да 
се укљуши у рад устанпве и да је ппдржава; 
• Дпбрп ппзнаје распплпживе ресурсе, 
развија пднпсе са стратещким партнерима у 
заједници; 
• Пмпгућује да прпстпр устанпве буде 
кприщћен кап ресурс за пствариваое пптреба 
лпкалне заједнице у складу са закпнскпм 
прпцедурпм 

Индикатпри: 

• Усппстављенаједпбрасарадоаса 

ппщтинпм., ппсебнпсаСекретаријатпмза 

друщтвенеделатнпсти. 

• НастављенајеуспещнасарадоасаШУи 

Градскимсекретаријатпмзапбразпваое, 

капиМинистарствпмпрпсвете. 

• Омпгућујемп кприщћеое  прпстпра 
устанпве  кап ресурса за пствариваое 
пптреба лпкалне заједнице у складу са 
закпнскпм прпцедурпм 

• Нащи ушеници ушествују урадипницамау 

пквирудешијенедеље 

 

 

Сарадоасаширпмзаједницпм 4.4. 
Директпрпрпмпвишесарадоуустанпвена 

наципналнпм, регипналнпми 

међунарпднпмнивпу 
Ппис стандарда 

• Впди устанпву такп да буде птвпрена за 
партнерствп са разлишитим институцијама 
пбразпваоа и васпитаоа и другим 
институцијама, на наципналнпм, 
регипналнпм и међунарпднпм нивпу; 
• Ппдстише ушещће устанпве у 
наципналним, регипналним и 
међунарпдним прпјектима, струшним 
ппсетама и разменама мищљеоа и 
искустава; 

Индикатпри: 

Директпрредпвнппбавещтавазаппсленеп 

међунарпднимпрпјектимаикпнкурсима, кап 
ипрпјектимананивпуОпщтине, 

Министарства и ппдстише ушещће 

 

 
 
 
 
 

V Пбласт: 
ФИНАНСИЈСКП И АДМИНИСТРАТИВНП УПРАВЉАОЕ РАДПМ УСТАНПВЕ 
Стандарди: 
5.1. Управљаое финансијским ресурсима 



5.2. Управљаое материјалним ресурсима 
5.3. Управљаое административним прпцесима 
 

 

Управљаоефинансијскимресур
сим 

5.1. 

Директпрефикаснпуправљафи
нансијским 

ресурсима 
Ппис стандарда 

• У сарадои са щефпм 
рашунпвпдства, 
пбезбеђује израду и надзире 
примену бучета 
устанпве у складу са 
распплпживим и 
планираним ресурсима; 
• Планира финансијске тпкпве: 
прихпде и 
расхпде, приливе и пдливе 
финансијских 
средстава; 
• Управља финансијским 
тпкпвима, издаје 
благпвремене и ташне налпге за 
плаћаоа и 
наплате. 

Индикатпри: 

• РеализпванупптпунпстиФинансијскиплан 
запретхпднугпдину.  

• Активнпушещћеу 
израдиФинансијскпгпланаиПлананабавки 
запвукалендарскугпдину, впдећирашунап 
приливуипдливуфинансијскихсредстава. 

• 
Тпкпмгпдинеиздатиналпзизаспрпвпђеоенабавкипредвиђе
нихПланпмнабавки, капи 
адекватниналпзизаплаћаоеинаплате. 

 

 

 

 

Управљаоематеријалнимресурсима 5.2. 
Директпрефикаснпуправљаматеријални
м 

ресурсима 
Ппис стандарда 

• Планира развпј материјалних ресурса у 
складу са пценпм ппстпјећег стаоа и 
мпгућнпстима прибављаоа тих ресурса; 
• Предузима мере за благпвременп и 
ефикаснп пдржаваое материјалних 
ресурса 
устанпве, такп да се пбразпвнпваспитни 
прпцес пдвија несметанп; 
• Расппређује материјалне ресурсе на 
нашин 
кпји пбезбеђује пптималнп извпђеое 
пбразпвнп-васпитнпг прпцеса; 
• Сарађује са лпкалнпм сампуправпм 
ради 
пбезбеђеоа материјалних ресурса; 
• Надзире прпцесе планираоа и 
ппступке 

Индикатпри:. 

• Изградскпгбучетащкпладпбија 
средствазапдржаваое, превпз заппслених, 

дажбине (струја, впда, грејаое...).  

Планскимрадпм 
календарскагпдинајезаврщенауспещнп. 

СпрпведенесусвенабавкепланиранеПланпмнабав
ки.  

• Тпкпмгпдиневрщенесуредпвна 

текућапдржаваоа 

 

 

 

 



јавних набавки кпје спрпвпди устанпва и 
пбезбеђује оихпву ефикаснпст и 
закпнитпст; 
Прати извпђеое радпва у устанпви кпји 
се 
екстернп финансирају; 
• Пбезбеђује ефикаснпст извпђеоа 
радпва 
кпје устанпва сампсталнп финансира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управљаоеадминистративнимпрпцесима 5.3. 
Директпрефикаснпуправља 

административнимппслпвимаи 

дпкументацијпм 
Ппис стандарда 

• Пбезбеђује ппкривенпст рада устанпве 
пптребнпм дпкументацијпм и прпцедурама; 
• Стара се п ппщтпваоу и примени 
прпцедура 
рада устанпве и впђеоу прпписане 
дпкументације; 
• Пбезбеђује ажурнпст и ташнпст 
административне дпкументације и оенп 
систематишнп архивираое, у складу са 
закпнпм; 
• Припрема извещтаје кпји пбухватају све 
аспекте живпта устанпве и презентује их 
надлежним прганима устанпве и щире 
заједнице. 

Индикатпри: 

• Обезбеђенајеппкривенпстрадаустанпве 

пптребнпмдпкументацијпм. Ппщтујесеи 

прпцедурарадаузппјашаннадзпрвпђеоа 

правнедпкументацијем, авпдисеи 

прпписанапсталадпкументацијаса 

пбезбеђенпмташнпстиадминистративне 

дпкументацијеиархивираоеппдатакау 

складусазакпнпм.  
• Обезбеђенинпви 
прманиукпјимасеврщиархивираое. 
• Свипланпвииизвещтаји (Планрадащкпле 

за2020/21гпдину, Извещтајпрадущкпле, 
Извещтајрададиректпращкпле) редпвнп 
презентпванинаНаставнишкимвећима, 
Саветурпдитеља, Шкплскпмпдбпру, апни 
кпјијебилппптребнп, прпслеђени 
надлежнимминистарствимаипрганима. 

 

 

 

VI Пбласт: 
ПБЕЗБЕЂЕОЕ ЗАКПНИТПСТИ РАДА УСТАНПВЕ 
Стандарди: 
6.1. Ппзнаваое, разумеваое и праћеое релевантних прпписа 
6.2. Израда ппщтих аката и дпкументације устанпве 
6.3. Примена ппщтих аката и дпкументације устанпве 
 

Ппзнаваое, разумеваоеипраћеое 

релевантнихпрпписа 
6.1. 



Директпрппзнаје, разумеипрати 

релевантнепрпписе 
Ппис стандарда 

• Прати измене релевантних закпна и 
ппдзакпнских аката у пбласти пбразпваоа, 
радних пднпса, финансија и управнпг 
ппступка; 
• Разуме импликације закпнских захтева на 
нашин управљаоа и рукпвпђеоа устанпвпм; 
• Уме да кпристи стратещке дпкументе кпји 
се 
пднпсе на пбразпваое и правце развпја 
пбразпваоа у Републици Србији. 

Индикатпри: 

• Директпрпратиппрпменепрпписаи 

ппступапускладусаоима. 

• Сталнпсеусаврщаваизсвихпбласти 

делпкругасвпградакакпбирукпвпђеое 

щкплпмбилпщтпефикасније. 

 

 

 

 

Израдаппштихакатаидпкументације 

устанпве 
 

6.2. 

Директпрппзнаје, разумеипрати 

релевантнепрпписе 
Ппис стандарда 

• Иницира и у сарадои са секретарпм 
планира 
припрему ппщтих аката и 
дпкументације; 
• Пбезбеђује услпве да ппщти акти и 
дпкументација устанпве буду закпнити, 
пптпуни и јасни пнима кпјима су 
намеоени; 
• Пбезбеђује услпве да ппщти акти и 
дпкументација устанпве буду дпступни 
пнима 
кпјима су намеоени и другим 
заинтереспваним лицима, у складу са 
закпнпм. 

Индикатпри: 

• Опщтиактидпступнизаппсленимау 

канцеларијисекретара, капинасајту 

щкпле. 

• Урађенасуусклађиваоаакатасанпвим 

Закпнпмпсистемупбразпваоаиваспитаоа 

 

 

 

Применаппштихакат
аидпкументације 

устанпве 
6.3. 

Директпрпбезбеђује
ппштпваоеипримену 

прпписа, 

ппштихакатаидпкуме
нтације 

устанпве 

Ппис стандарда 

• Пбезбеђује да се 
ппщтују прпписи, 
ппщта акта устанпве и 
впди устанпвљена 
дпкументација; 

Индикатпри: 

• Активнпушествујеупбезбеђиваоу 

ппщтпваоапрпписаиактивнпмвпђеоу 

дпкументације; 

• 



• Накпн изврщенпг 
инспекцијскпг и 
струшнп 
педагпщкпг надзпра 
израђује планпве за 
унапређиваое рада и 
извещтаје кпји 
ппказују 
какп су спрпведене 
тражене мере 

Умајумесецущкплусуппсетилипрпсветнисаветникисппљнисарадниц
иуциљупружаоаппдрщкеувпђеоуевиденцијевезанпзанаставукап 
изапрпјекатОбпгаћен једнпсменски рад.  

• 
Исппщтпванесупреппрукеиисправљенинедпстациупредвиђенпмрпк
у. 

• Тпкпмгпдине, щкплујеппсетилакпмуналнаи санитарнаинспекција . 

Нисуизрешенемере.  

• Нијебилпванреднихинспекцијскихнадзпра. 

 

 

31. 08. 2021. гпд. 
ДИРЕКТПР ШКПЛЕ:ДанијелаПещић 

 


