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У току школске 2021/2022. године извршавала сам обавезе према Плану рада  

директора школе, који је саставни део Годишњег плана рада школе. 
Реализоване су планиране области и активности:  
- руковођење образовно-васпитним процесом у школи; 
- планирање, организовање и контрола рада установе; 
- праћење и унапређивање рада запослених; 
- развој сарадње са родитељима/ старатељима и другим законским заступницима, 
школским одбором, репрезентативним синдикатима и широм заједницом; 
- финансијско и административно управљање радом школе; 
- обезбеђивање законитости рада установе. 
 
I  Руковођење образовно-васпитним процесом у школи 
 
У циљу организовања и унапређења образовно-васпитног процеса у складу са новом 
ситуацијом у којој смо се нашли изазваном пандемијом КОРОНА вируса, пратили смо 
упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Настава је организована на 
основу препорученог посебног плана рада у ванредним условима, важећег на целој 
територији Србије и Оперативног плана рада наше школе.  
Наставу смо организовали уважавајући све препоручене мере нашег Министарства, 
Школске управе Зрењанин и Кризног штаба Републике Србије.  
У матичној школи и издвојеним одељењима у Међи и Хетину сам обезбедила сва 
препоручена и неопходна средства за одржавање високих хигијенских услова- средства за 
дезинфекцију руку, школског намештаја, подова, дезо-баријере, топломере за даљинско 
мерење температуре и табеларне евиденције о уласку особа у школу, које нису радници и 
ученици школе. Организовала сам рад наставника и помоћног особља на примени нових 
правила рада и понашања у ванредним условима.  
Утврдили смо прецизну сатницу трајања наставног процеса у непосредној настави. 
Одељења 7-2 и 8-1 у матичној школи, у којима је више или мање од 17 ученика, поделили 
смо у две групе, када је у одељењу било више позитивних ученика на вирус Ковид 19 од 
дозвољеног, по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Групе су 
наизменично похађале наставу у школи и на даљину према важећем распореду часова. С 
обзиром да се здравствено стање ученика није погоршавало и да се вирус није ширио, да 
смо га зауставили, након две недеље одељења су у целости наставила да наставу похађају 
непосредно у школи. 



Настава на даљину је реализована онлајн, путем изабране лиценциране образовне 
платформе, гугл /класром учионице, тако што су наставници са једном групом наставу 
реализовали у школи, а са другом групом истовремено, укључујући их у реалној учионици 
у гугл учионицу.  
За време одмора организовали смо дежурства свих наставника у циљу стварања безбедних 
и здравих услова за боравак ученика у школи. 
Пратили смо здравствено стање и ученика и наставника током школске године и у складу 
са препорукама организовали наставу. Пошто смо у току првог полугодишта имали највише 
позитивних наставника  на корона вирус од када је почела пандемија Ковида 19, успели смо 
да за одређени број наставника обезбедимо стручне замене са бироа Националне службе за 
запошљавање, неке наставнике смо колегијално замењивали, а неки су наставу у том 
периоду реализовали на даљину, пошто нису имали тешке симптоме, морали су бити у 
изолацији, али су наставу уз пуну одговорност желели да реализују, да ученици не би 
морали да надокнађују пропуштено. Тада смо мењали распоред часова и усклађивали 
реализацију наставе са новонасталом ситуацијом. 
Наставнике сам мотивисала да прихвате нову ситуацију, да се што брже адаптирају и уклопе 
и да се настава реализују квалитетно. Кроз интерне обуке за рад у гугл учионици 
оспособили су се за што квалитетније извођење наставе и проширили су своја искуства. 
Наставили су да шире добру праксу у школи, размењујући знања, искуства и идеје, 
користећи савремене методе и технике учења и примењујући савремене дигиталне  
технологије. 
У сарадњи са стручним сарадницима, педагогом и психологом школе, у току реализације 
наставног процеса и једносменског рада у издвојеним одељењима, на који смо аплицирали 
код Министарства просвете и који нам је и ове године одобрен,  подстицале смо стицање 
функционалних знања, развој социјалних вештина, креативности и здравих стилова живота. 
У сарадњи са наставницима и Тимом за инклузивно образовање, идентификовали смо 
ученике са различитим потребама подршке. За њих су израђени прилагођени или измењени 
индивидуални образовни планови и праћена је њихова реализација, а на крају првог 
полугодишта  и завршетку школске године извршена је евалуација. Ове школске године од 
укупно 325 ученика наставу је по измењеном или прилагођеном плану похађало: ИОП 1-21 
ученик, ИОП 2-12 ученика и ИОП 3-1 ученик.  
На састанцима одељењских и Наставничког већа вршили смо анализе успеха и владања 
ученика и пратили њихове резултате у складу са стандардима постигнућа, подстицали смо 
наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања, који су у 
функцији даљег учења ученика. У току школске године одржано је 8 седница Наставничког 
већа и 11 седница одељењских већа. 
У току наставног процеса на часовима редовне наставе одржани су занимљиви огледни 
часови поводом обележавања значајних датума: 60 година од доделе Нобелове награде 
нашем истакнутом књижевнику Иву Андрићу, Међународни дан матерњег језика, 
Национални дан књиге, Дан слободе приступа информацијама, Дан сећања на Доситеја 
Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете, а у 
организацији Ученичког парламента, Дан љубави и Дан розе мајица.  
На иницијативу Ученичког парламента спроведена је хуманитарна акција прикупљања 
финансијских средстава од ученика и наставника. Сакупљено је довољно за куповину два 
мобилна телефона, један за ученицу из Међе ромске националности, која савесно похађа 
наставу, са вршњацима има одличну комуникацију, а живи у вишечланој породици, где јој 



се не посвећује довољно пажње. Други мобилни телефон је купљен ученику осмог разреда, 
који наставу похађа на мађарском језику у матичној школи по ИОП-у 2, због здравственог 
стања, а у породици му се посвећује мање пажње него брату и сестри, који су млађи од њега. 
Ученику из Хетина, који наставу похађа по ИОП-у 2 је купљено дидактичко наставно 
средство у циљу подршке његовом психо-физичком развоју. Двема девојчицама, од којих 
једна похађа наставу по ИОП-у 2 и живе у породици која прима социјалну помоћ, купљен 
је радни сто и фотеља.  
У оквиру ваннаставних активности обележена је Дечија недеља под слоганом "Дете је дете, 
да га волите и разумете" реализацијом великог броја активности у матичној школи за 
ученике нижих и виших разреда, као и у ИО у Међи и Хетину, дечије представе "Царство-
другарство" на српском и мађарском језику и дечија представа „Звездан“, а у оквиру 
обавезне слободне активности Чувари природе, организоване су активности на садњи 
украсних биљака у учионици у школском парку, вожња бициклом атарским путем до 
Крајшника и назад уз поштовање мера безбедности и спортски риболов уз ангажовање 
риболовца на едукацији ученика у том спорту на спортском рибњаку у Српском Итебеју. 
Организовали смо посету 11. ликовној колионији, коју је реализовао Завод за културу 
војвођанских Румуна у Српском Итебеју на тему реке Бегеј и насеља поред Бегеја, а уз 
учешће 10 уметника. 
У организацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација организована је 
радионица у циљу едукације ученика о безбедности деце на интернету, а у акцији Олвејса 
едукација за девојчице 6. разреда о психофизичким променама које настају у доба 
пубертета, као допуна знањима која су усвојили у оквиру учења на редовној настави. 
У сарадњи са грдском библиотеком у Зрењанину смо и ове године организовали 
традиционалну манифестацију „Песничке штафете“ богатим и квалитетним програмом у 
школи, који је похваљен и наш ученик је од 200 изабраних песама добио 3. награду на 
завршној свечаности (од када радим- 30 година, мислим да нисмо имали награђене ученике 
у Итебеју, док их је у Међи било, о чему немам евиденцију, а учествујемо у манифестацији 
40-так година). Ове године можемо бити поносни на посигнут успех. 
На конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за образовање за креативне 
фотографије настале у неговању традиционалног прослављања ускршњих празника, наши 
ученици су узели велико учешће и једна ученица је освојила вредну награду, која јој је 
додељена на свечаном пријему у Новом Саду уз присуство родитеља. 
У циљу унапређења наставе на мађарском језику и неговању националне традиције 
изведена је луткарска представа на мађарском језику уочи Божићних и Новогодишњих 
празника, обележени су национални празници мађарске националне заједнице у октобру 
одржавањем огледних часова, а у марту присуствовањем ученика на манифестацији у 
Новом Итебеју, обележавајући Дан мађарске револуције. 
У оквиру професионалне оријентације ученицима, који наставу похађају на мађарском 
наставном језику представиле су се две школе из Суботице, Гимназија "Костолањи Деже" 
и Хемијско-технолошка школа. На тим часовима су наставници средњих школа 
представили профиле за које се ученици могу определити у складу са својим 
интересовањима и наставити своје образовање на матерњем језику.  
У циљу информисања ученика и опредељења за упис одговарајућих профила у средњој 
школи, сарађивали смо са средњом школом у Српској Црњи и организовали одлазак 
матураната на отворена врата у пратњи одељењских старешина и стручних сарадника.   



Пошто се пандемија зауставила, није било отказивања планираних такмичења. Сва 
такмичења су реализована.  
Почетком другог полугодишта организовали смо и били домаћини два општинска 
такмичења. У Српском Итебеју је реализовано општинско такмичење из српског језика, а у 
ИО у Међи општинско такмичење из географије.  
У матичној школи организовали смо крос РТС-а за све ученике из матичне школе и 
издвојених одељења, након кроса утакмицу у малом фудбалу између наставника и ученика, 
и поделили победницима дипломе и награде (чоколаде) уз свечано проглашење у холу 
школе. 
У сарадњи са Спортским савезом општине Житиште организовали смо мале олимпијске 
игре у школи и учешће ученика на општинском такмичењу у Житишту, где смо освојили 
две награде. 
После успеха на општинском такмичењу, организовали смо учешће наших ученика на 
Спортској олимпијади школске омладине из атлетике и малог фудбала-фуцала у Зрењанину 
и Михајлову, који су били домаћини. Они су и тамо показали одличне физичке и спортске 
способности изнеговане у оквиру редовне наставе физичког и здравственог васпитања и 
ваннаставних активности. Као најбољи у општини, наши ученици су школу представљали 
и на међуокружном такмичењу из атлетике у Новом Саду.  
Остварили су лепе резултате, који су презентовани кроз извештај са такмичења и били 
награђени на крају наставне године књигама уз уручивање диплома за постигнуте изузетне 
резултате на такмичењима од школе и од Општине Житиште вредним наградама. Од 325 
ученика, колико је имала школа ове школске године, наши ученици освојили су 64 прва 
места, 48 других места и 34 трећих места, рачунајући такмичења од општинског до 
републичког нивоа. Два ученика су имала пласман на републичко такмичење из мађарског 
и енглеског језика. Организовали смо њихово учешће на такмичењима на одговарајући 
начин и уз пратњу родитеља и наставника. 
Након завршетка наставне године за ученике осмог разреда организовали смо полагање 
завршног испита у посебним условима одласком у Банатско Карађорђево, где су испит 
полагали у спортској хали заједно са својим вршњацима из целе општине. Организацијом 
је управљало Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова због 
безбедности спровођења мале матуре, а постојала је могућност угрожавања, услед дојава о 
постављеним бомбама у школама. Завршни испит је организован и протекао је у потпуности 
у складу са стручним упутствима. Резултати завршног испита су приказани у Извештају о 
завршном испиту. С обзиром на састав и особености ученика који су ове године завршили 
основно образовање и васпитање у нашој школи, просек постигнућа је испод републичког. 
Међу ученицима осмог разреда је била трећина ученика ромске националности, велики број 
ученика у хранитељским или непотпуним породицама и резултат не можемо прихватити 
као поражавајући. Успех је у томе да су сви уписали и наставили школовање у средњој 
школи, што ће их свакако подићи у социјално-економском, образовном и културном 
смислу, а сами ће створити могућности за квалитетан живот и неће бити на финансијском 
трошку државе. 
На крају наставне године организовали смо матурске вечери у матичној школи и ИО Међи, 
као и завршне свечаности и приредбе за ученике четвртог разреда. За прославе смо 
обезбедили средства у износу од 50.000 динара од донатора са којима сарађујемо годинама, 
а општина је издвојила средства за финансирање послужења за сваког ученика осмог 
разреда.  



На крају школске године није реализована настава у потпуности услед прекида изазваних 
пандемијом корона вируса на целој територији Републике Србије, па и у нашој школи, али 
су образовно-васпитни програми сажимањем у мањем обиму реализовани у складу са 
законом у проценту мањем од 5 %.  
Захваљујући просторним карактеристикама школских објеката, довољном броју и величини 
учионица и доброј организацији, створени су услови за квалитетно одвијање образовно-
васпитног рада у школи и наставе на даљину у кратком периоду.  
 
. 
II  Планирање, организовање и контрола рада установе 

 
На почетку школске године организовала сам, иницирала, надзирала и учествовала у изради 
Годишњег плана рада школе, планова рада стручних већа, стручних тимова и актива. На 
састанку Наставничког већа предложила сам наставнике за чланове тимова и уз њихову 
сагласност решењем их именовала. Организовањем састанака стручних органа школе 
обезбедила сам поштовање рокова израде и усвајања планова. У току рада пратила смо 
доношење нових прописа, старала се да информације буду тачне и благовремене. Након 
тога сам обезбедила усвајање Годишњег плана рада школе од стране Школског одбора до 
15. септембра 2021. године, који је послат Школској управи у Зрењанину у року, у складу 
са Законом.  
На основу Стручног упутства о формирању одељења и финансирању у основним школама 
и броја ученика по одељењима, утврдила сам број одељења у матичној школи и издвојеним 
одељењима и креирала организациону структуру школе. Старала сам се да сви наставници 
и други запослени  буду равномерно оптерећени радним задацима. На основу тога израдили 
смо Правилник о систематизацији радних места, који је унет у информациони систем 
Министарства просвете ЈИСП и омогућио ажурирање података. Утврдила сам годишње и 
недељне норме задужења наставника у наставним и ваннаставним активностима. На 
састанку Наставничког већа наставнике сам о томе информисала и упознала их са 
организационом структуром рада школе и описом радних места за 2021/2022. годину . 
Након тога су наставницима издата Решења о норми часова.  
У току рада делегирала сам задатке и обавезе  председницима стручних већа, 
координаторима стручних актива и тимова, свим запосленима, координирала њихов рад, 
обезбеђивала комуникацију међу њима и пратила извршења. Организовала сам праћење 
рада школе, стручних органа и свих запослених. Пратила сам реализацију планова и 
програма рада наставника и реализацију наставе.  
У току школске године присуствовала сам састанцима стручних актива и тимова. 
Иницирала сам и надзирала израду извештаја о раду и анализе резултата, додељивала сам 
задатке председницима стручних већа и координаторима стручних актива и тимова у том 
процесу и инсистирала на поштовању рокова. Пратила сам и проверавала тачност 
информација.  
У циљу благовременог обавештавања наставника и других запослених, ученика и родитеља 
о свим битним организационим облицима рада школе, информације сам прослеђивала 
путем мејла, књигом обавештења, коришћењем фејсбук странице и сајта школе, као и на 
састанцима стручних органа или мањих група сарадника међу запосленима. 
На крају школске године организовала сам и учествовала у изради Годишњег извештаја о 
раду школе и пратила извештавање свих стручних и саветодавних органа. 



 
III   Праћење и унапређивање рада запослених 

 
На основу пројекције одељења и Правилника о систематизацији радних места на почетку 

школске године предузела сам неопходне мере на планирању ангажовања наставника и 
других запослених. Старала сам се да на свим радним местима у школи буду ангажовани 
запослени, који својим компетенцијама одговарају захтеву посла и да су стручни по Закону. 
Тренутно су у школи на радним местима нестручно ангажовани само наставници за наставу 
математике на одређено време и повремено замене наставника који су одсутни, односно на 
боловању.  

Подстицала сам процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 
високим професионалним стандардима и подржавала континуирани професионални развој. 

Омогућила сам да сви наставници и други запослени имају једнаке могућности за учење 
на основу личних планова професионалног развоја, на основу Годишњег плана стручног 
усавршавања и у складу са могућностима школе, кроз различите облике стручног 
усавршавања-присуствовањем на стручним скуповима и стручним обукама, који су се ове 
школске године одржавали у дигиталном окружењу или реално у непосредном окружењу.  

У току школске године наставници су присуствовали на 18 обука програма сталног 
стручног усавршавања и на 23 стручна скупа, што је евидентирано у Извештају о сталном 
стручном усавршавању наставника са 150 појединачних присуствовања.  

У школи смо у реалним условима, а одређени број сати на даљину организовали Обуку 
програма сталног стручног усавршавања: “Кооперативно учење и онлајн решавање домаћих 
задатака“ за 22 наставника.  

У току првог полугодишта посетила сам часове разредне наставе у матичној школи, по 
један час матерњег језика у сваком одељењу.  

Од Покрајинског секретаријата за образовање смо пријавом на конкурс и добрим 
пројектом обезбедили финансијска средства за реализацију стручног усавршавања 
наставника у износу од 80.000 динара за наредну школску годину. 

Подржавала сам атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, 
охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда. 

Својом посвећеношћу и понашањем дала сам приоритет међусобном поверењу и 
поштовању, професионалности, сарадњи и тимском раду.  

Постављам себи и колегама за циљ остваривање највиших професионалних циљева, са 
жељом да наша школа буде све боља. Верујем у способности и могућности својих колега и 
подстичем их да што квалитетније обављају мисију просветних радника.  

У исказивању личних ставова јасна сам и конкретна. 
 
IV Развој сарадње са родитељима/старатељима и другим законским 

заступницима, школским одбором, репрезентативним синдикатима и 
широм заједницом 
 
Сарадња са родитељима 
 
На почетку школске године организовала сам одржавање првих родитељских састанака у 
свим одељењима, како би родитељи били упознати са препорукама Министарства просвете 
о раду школе и реализацији наставе у посебним условима рада. Родитеље сам подстицала 



на сарадњу и активно укључивање ради учења и развоја њихове деце. Обавестила сам их да 
је због пандемије вируса и даље неопходно смањити доласке родитеља у школу, а да се 
сарадња треба реализовати кроз контакте на даљину, као и да ће све информације и 
обавештења бити доступна на сајту школе или да ће их одељењске старешине уредно 
обавештавати путем група на виберу, месинџеру, смс порукама и сл. Уколико постоји 
потреба за реалним доласком у школу, обавештени су да су доласци дозвољени уз 
поштовање мера безбедности и вођењу адекватне евиденције на уласку у школу. На крају 
првог полугодишта одржани су родитељски састанци, родитељи су добили ђачке књижице 
и били обавештени о резултатима и напредовању њихове деце. С обзиром да се педагошка 
евиденција, дневник рада, у нашој школи води у електронском облику, родитељи 
свакодневно имају приступ и увид у постигнућа своје деце. 
Ради унапређења сарадње са родитељима, а у циљу да се и ученицима и родитељима пружи 
подршка у току пандемије и ради праћења постигнућа ученика, наставници су радили на 
личном стручном усавршавању и присуствовали стручним скуповима на теме: „Са 
стручњацима на вези - безбедно током пандемије“,  „Програм обуке за оснаживање 
запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља 
и безбедности ученика“, „Конструктивно превазилажење стреса као основна животна 
вештина за очување менталног здравља“,  “Кооперативно учење и онлајн решавање 
домаћих задатака“ и “Формативно оцењивање – примери из праксе за основне и средње 
школе“. 
На крају школске године одржани су родитељски састанци и родитељи су примили ђачке 
књижице, сведочанства и уверења о завршном испиту за ученике осмог разреда и уверења 
о завршеној основној школи. Родитељима смо организовали подршку у писању жељених 
профила за упис у средњу школу на сајту Мистарства просвете-Моја средња школа, 
електронским путем, а након полагања завршног испита и расподеле смо опет омогућили 
да дођу у школу и упишу се у средњу школу уз нашу стручну информатичку подршку, како 
би се све реализовало у складу са роковима, а родитељи се не би излагали додатним 
трошковима путовања до Зрењанина, Српске Црње и Суботице, где су се наши ученици 
уписали за наставак средњешколског образовања и васпитања. 
У току припрема и организовања матурских вечери, као и свечаности поводом завршетка 
четвртог разреда, сарађивали смо са родитељима и обезбедили им финансијску подршку од 
донација за све трошкове прослава, тако да су родитељи требали само да опреме своју децу 
за свечаности, које су организоване у школи. 
 
Сарадња са Школским одбором 
 
Сарадња са Школским одбором од почетка школске године организована је на комбинован 
начин. Неки састанци су били у школи, а неке смо одржавали телефонским путем. 
Школском одбору смо уредно достављали документа школе и све информације битне за 
функционисање и организацију рада, на основу којих је могао да обавља послове 
предвиђене Законом. Чланови Школског одбора су процењивали рад школе и прихватили 
нов начин рада, пружили су нам подршку како бисмо превазишли проблеме у посебним 



условима рада и имали разумевања за све проблеме на које смо наилазили и доносили 
одлуке у најбољем интересу ученика наше школе. 
Чланови Школског одбора су активно учествовали у раду, пратећи наш рад, сарађујући, 
дајући нам савете и смернице за даље поступање током целе школске године без обзира на 
изазове на које смо наилазили и били значајна подршка у што квалитетнијем обављању 
школских активности. 
 
Сарадња са Општином Житиште 
 
На почетку школске године Општина Житиште обезбедила је финансијску подршку за 
опремање првака у износу од 5.000,00 динара по ученику.  
У току првог полугодишта одржавала сам конструктивне односе са представницима 
Општине Житиште ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба школе.  
Уз њихову подршку конкурисали смо пројектом на конкурс "Заједници заједно" и 
остварили финансијска средства за замену целокупне расвете у згради матичне школе у 
Српском Итебеју у износу од 2.000.000,00  динара, док ће Општина Житиште допринети 
реализацији пројекта финансијским улагањем од 1.115.835,00 динара. Пројекат је 
реализован и у матичној школи је замењена целокупна расвета, тако да сада школа светли 
новим сјајем. 
Уочи Божићних и Новогодишњих празника Општина је обезбедила новогодишње пакетиће 
за све ученике школе. 
На састанку са председником Општине Житиште, уз писмени захтев, успели смо да 
добијемо сагласност и одобрење за измену апропријације за 2022. годину на Финансијски 
план школе, која је реализована на седници Скупштине Општине Житиште.  
У сарадњи са Интерресорном комисијом Општине школа је добила позитивно мишљење за 
још једног ученика, ради унапређења његових развојних потреба, тако да су у нашој школи 
ангажована три лична пратиоца, који пружају подршку ученицима како би несметано 
пратили наставни процес и учествовали у свим наставним и ваннаставним активностима у 
складу са својим могућностима. 
У сарадњи са Општином Житиште радимо на реализацији још једног пројекта код 
Покрајинског секретаријата за енергетику. Резултати конкурса су објављени и за замену 
расвете у ИО у Међи обезбеђена су средства од Покрајинско секретаријата у износу од 
1.705.335,12 динара, а од општине Житиште као суфинансијера 1.003.698,48 динара. Радови 
ће почети у наредном периоду, у току школске 2022/2023. године. 
На крају школске године Општина Житиште је наградила све ученике који су постигли 
изузетне резултате на такмичењима од општинског до републичког нивоа вредним 
наградама, финансијски је обезбедила организацију матурских вечери, а добитнике 
Вукових диплома наградила књигама и финансијским средствима за летовање у току 
школског распуста. 
 
Сарадња са Центром за социјални рад Житиште се одвијала у циљу подршке ученицима 
који су у хранитељским породицама и у решавању свих вршњачких проблема у којима нам 
је била потребна њихова стручна помоћ. Сарадња се током школске године реализовала на 
различите начине, телефонским контактима, организованим састанцима представника 
Школе и Центра или њиховим доласком у циљу прикупљања информација и проналажења 
конструктивних решења за ученике, који су под њиховим надзором. 



Сарадња са Школском управом Зрењанин  
 
Сарадња са Школском управом огледа се у стручној подршци, педагошкој, методичкој, 
организационој и законској реализацији свих активности у школи. Нови руководилац 
Школске управе, Снежана Олушки Влачић, пружа нам стручну подршку у свим областима 
рада школе, обавља саветодавне разговоре и упућује нас на законске могућности решавања 
проблема. Можемо се похвалити да саветници у Школској управи верују у квалитетан рада 
наше установе, да нас некад консултују по питању проблема које смо решавали, како би 
могли да пруже информације и другим школама, да то раде на врло професионалан и 
несебичан начин, а у циљу размене знања и искуства. Наше финансијско пословање 
оцењено је високом оценом, тако да су Браниславу Димитров предлагали за кандидата за 
новог финансијског саветника у Школској управи, пошто просветна саветница за 
финансије, Гордана Николић, ускоро одлази у пензију. Она то није могла прихватити због 
ангажовања на одређено време до расписивања конкурса. Просветни саветник, Милути 
Мићић, који је био у стручном педагошком надзору школе, такође је био задовољан нашим 
радом што доказује његов Извештај о надзору.  
У јуну месецу, у току организације полагања завршног испита, сарадња је била на високом 
нивоу, због угрожене безбедности мале матуре и дојава путем мејла о постављеним 
бомбама по основним школама. Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарства унутрашњих послова, сарадњу са школама на нивоу општине 
Житиште, мала матура је спроведена у складу са Стручним упутством и организована у 
спортској хали у Банатском Карађорђеву. За ученике осмог разреда обезбеђен је превоз и 
одговарајући, једнаки услови за све, слични онима које би имали у матичној школи, тако да 
начин организације није утицао негативно на спровођење свих планираних поступака 
спровођења полагања завршног испита. 
 
Сарадња са Спортским савезом Општине Житиште  
 
Као и претходних година, ССОЖ показује велику подршку неговању здравих стилова 
живота и спорта у основним школама и финансирању свих спортских такмичења.  
На почетку школске године потписан је Уговор између општине Житиште, Спортског 
савеза и основних школа о организацији, финансирању и одговорностима током школске 
године и реализацији учествовања ученика на спортским такмичењима, која су планирана 
у складу са календаром такмичења. 
Наши ученици су се ове године истакли великим бројем освојених медаља на јесењем кросу 
у Банатском Двору, екипно су освојили прво место из атлетике на општинском такмичењу, 
девојчице су освојиле треће место у малом фудбалу, дечаци се окитили златом на 
општинском такмичењу у малом фудбалу-фуцалу, а на окружном такмичењу освојили 
друго место. На тај начин пласирали су се на Школску олимпијаду у Зрењанину, а њихово 
учешће је финансирао Спортски савез Општине Житиште.  
Ученици наше школе су због резултата на општинском такмичењу из атлетике учествовали 
на међуокружном такмичењу у Новом Саду. Осим спортског савеза и школа је финансијски 
подржала путовање и боравак ученика на међуокружном такмичењу и школској 
олимпијади.  
 



Сарадња са ЗЗ "Мркшићеви салаши" Српски Итебеј, ЗЗ"Братство јединство" Нови 
Итебеј, СТР "Бата јуниор", "Хемолукс" Зрењанин, МЗ Српски Итебеј, Нови Итебеј, 
Међа и Хетин се огледа у донирању финансијских и робних средстава за потребе школе 
поводом обележавања свих значајних датума у раду школе, Дана школе, школске славе- 
Светог Саве и мале матуре осмака, као и опроштајних свечаности четвртака. Осим што 
сваке године донирају средства за обележавање школских празника, ове године је ЗЗ 
„Братсво и јединство“ из Новог Итебеја обезбедило школи средства за куповину и 
уградњу клима уређаја за једну учиониоцу на спрату, која је последња у систему грејања 
школе, на спрату и на северној страни.  
  
Кроз пројекат ове школске године од Националног савета Мађара реализовали смо 
набавку наставних средстава у вредности од 60.000,00 динара и купљене су географске 
карте, глобус, геометријска тела и наставна средства за физику-динамометар, стабилисани 
исправљач, каблови... Ове године добили смо још  50.000 динара намењених за опрему за 
образовање-наставна средства за физику, хемију и географију.  
 
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне 
мањине- националне заједнице је ове године допринела реализацији програма обуке 
сталног стручног усавршавања за 22 наставника организацијом семинара у школи у 
вредности од 50.000 динара. Кроз нови пројекат остварили смо финансијску подршку за 
реализацију једне акредитоване обуке за већи број наставника у вредности од 80.000,00 
динара, која ће бити спроведена до краја децембра 2022. године. 
Од њих смо кроз пројекат остварили и финансијска средства у износу од 8.260.538,50  
динара за извођење радова на објекту школске зграде у ИО у Хетину. Радови на школској 
згради у Хетину су завршени и обухватили су санацију крова, замену прозора ПВЦ 
столаријом, постављање гипсаних плоча на таваницама у учионицама, глетовање, кречење, 
поплочавање ходника и санитарних чворова, замену санитарија, замену улазних врата, 
санацију фасаде зграде и постављање нових олука. Општина Житиште је суфинансирала 
радове на овом текућем одржавању школе у Хетину у износу од 1.730.199,50 динара. 
Након завршетка радова остао је дотрајао намештај ормара, па су мештани и радне 
организације „СВС“, Фодор аграр и ЗЗ „Будућност“ донирали финансијска средства за 
замену намештаја и нове завесе у износу од 80.000 динара. 
На конкурсу за финансирање набавке опреме за основне школе, квалитетним пројектом 
остварили смо доделу средстава од Покрајинског секретаријата у износу 249.984,00 динара 
за  набавку нових клупа и столица- 22 двоседа и 44 столице. 
Веома сам задовољна сарадњом са Покрајинским секретаријатом за образовање, али морам 
да кажем да смо ове године поново конкурисали пројектом за замену дотрајалих 
водоводних и канализационих инсталација у матичној школи, чије је стање критично за 
функционисање школе, али да нисмо прошли на конкурсу.  
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило средства за 
богаћење библиотечког фонда и куповину књига у вредности од 22.500,00 динара, а 
поводом обележавања 250 година постојања школства у Српском Итебеју и обележавање 
манифестације издвојило је и 85.000,00 динара, које смо уложили у израду монографије 
школе. Реализација израде монографије је у току, а када нам услови дозволе планирамо да 
овако дугу традицију образовања обележимо на достојанствен начин. 



У сарадњи са Минстарством просвете и Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација стигли смо до 3. фазе пројекта "Информационо-комуникациона 
инфраструктура за установе образовања- Повезане школе". У школи су постављене нове 
инсталације за функционисање брзог жичаног и бежичног интернета, који ће унапредити 
дигитализацију наставног процеса. Реализација пројекта је завршена у матичној школи и 
издвојеним одељењима. 
У току летњег школског распуста кроз реализоване пројекте наша школа је увећала 
бројност дигиталне опреме у три расподеле, тако да смо добили у првој расподели 5 тесла 
лаптопова, 2 пројектора и двоје покретних колица за опрему, у другој расподели 32 лаптопа 
леново за ученике и у трећој расподели 28 леново рачунара и монитора и 1 штампач. 
Планирамо да овом дигиталном опремом оспособимо три учионице за дигитализовану 
наставу, како би и наставници и ученици наставу могли да прате уз максимално коришћење 
дигиталних садржаја, који представљају мотивацију за учење у новом окружењу нашег 21. 
века. 
Ове године смо наставили сарадњу са привредним пословним кругом ЗРЕПОК из 
Зрењанина и добили средства за куповину садница у вредности од 55.900 динара. Школа је 
добила и засађено је: 
– 8 садница јапанских трешања; 
– 5 садница црвених шљива- украсних 
– 5 садница туја „Даница“; 
– 6 садница туја „Смарагд“; 
– 10 садница тује „Тини Тим“; 
– 40 садница жутиловке „Berberis vulgaris“. 
Саднице су посађене у заједничкој радној акцији са ученицима, наставницом биологије и 
помоћним особљем, а у циљу озелењавања и улепшавања околине школе. 
 
Сарадња са Црвеним крстом и ПС Житиште се сваке године огледа у спровођењу 
активности на тему "Безбедност деце у саобраћају" спровођењем едукативних радионица 
са првацима. Ове године смо их реализовали, захваљујући повољним условима пандемије, 
почетком школске године. 
 
V   Финансијско и административно управљање радом школе  
 
На почетку школске године надзирала сам и учествовала у изради ЦЕНУС-а.  
У сарадњи са шефом рачуноводства обезбедила сам израду Финансијског извештаја за 2021. 
годину и Финансијског  плана за 2022. годину и надзирала примену буџета у складу са 
расположивим и планираним средствима школе. У току школског распуста израдили смо 
предлог Финансијског плана за 2023. годину са пројекцијама та 2024. и 2025. годину.  
Планирале смо финансијске токове, приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 
средстава. Управљала сам финансијским токовима за плаћања и наплате. 
Планирала сам набавку материјалних средстава у складу са оценом постојећих и 
могућности њиховог прибављања. Предузимала сам мере за благовремено и ефикасно 
одржавање материјалних ресурса школе, тако да се образовно-васпитни процес одвија 
несметано уз распоређивање на најоптималнији начин.  
Пратила сам спровођење процеса јавних набавки и обезбедила њихову законитост. 



Обезбедила сам израду и вођење потребне документације школе и спровођење законских 
процедура. Старала сам се да се административна документација ажурира, буде тачна и 
прецизна у складу са законом и да се систематично архивира.  
Током школског распуста, услед повећања трошкова превоза наставника, у сарадњи са 
правно-рачуноводственом службом, ускладили смо цене са постојећим ценовницима уз 
правно образложење, засновано на ПКУ и уз подршку општине Житиште, која је имала 
разумевања и дала савете за решавање новонастале ситуације. 
 
VI   Обезбеђивање законитости рада установе 

 
Све послове управљања и руковођења у школи обављала сам уз праћење закона и 
подзаконских аката у области образовања, радних односа, финансија и управног поступка 
уз коришћење стратешких докумената, који се односе на образовање у Републици Србији.  
У сарадњи са секретаром школе пратила сам израду уговора о раду, анекса уговора, 
споразума о преузимању радника, решења, службених белешки, преводница, уговора о 
донацијама и друге документације школе и пратила да буду законити, потпуни и јасни, као 
и да буду доступни свим заинтересованима. 
Обезбедила сам услове да се у раду поштују прописи, општа акта школе и води потребна и 
установљена документација. 
Пратила сам рад просветног инспектора и пружала све потребне информације у току 
инспекцијског надзора.  
 
Моја визија ОШ "Милош Црњански" Српски Итебеј 
 
С обзиром да сам у јуну месецу Решењем Министра просвете, Бранка Ружића, поново 
именова за директора школе, у наредном периоду ћу наставити са реализцијом постављених 
циљева предвиђених Годишњим планом рада, а у складу са мисијом и визијом наше школе.  
Кроз овај годишњи извештај о раду поновићу аргументе из полугодишњег извештаја, који 
су свакако део мог рада у овој школској години, али и у претходних осам година рада на 
месту директора школе. 
У односу на текуће и инвестиционо одржавање школских објеката, у ИО у Хетину је ове 
школске године зграда школе комплетно адаптирана од подова до плафона, има нов 
намештај, клупе, столице, ормане, три беле табле, једну интерактивну, два лаптопа и два 
пројектора, интернет, што значи да је у потпуности опремљена за реализацију наставе у 
складу са савременим трендовима образовних реформи. 
У ИО у Међи адаптирана је фискултурна сала и уграђени нови ПВЦ прозори, котларница је 
реновирана и дотрајали котлови замењени новим са дигиталним управљањем, што 
доприноси енергетској ефикасности и уштеди енергије, све учионице имају опрему за 
извођење дигиталне наставе, уграђени су нови клима уређаји, купљена је косачица за траву 
и у току је реализација пројекта на замени комплетне расвете у школи. 
У згради матичне школе замењени су прозори у 4 учионице на спрату и у фискултурној 
сали, новим намештајем опремљено је 7 учионица, свих 15 учионица опремљено је белим 
таблама или платнима и дигиталном опремом за извођење савремене дигиталне наставе, 
уграђене су две интерактивне табле и купљена једна преносива, за свечаности и приредбе 
купљен је нови разглас, миксета-појачало и звучници, као и бело платно које је постављено 
на бини за пројектовање презентација током едукативних предавања и приредби или 



представа. Кухиња је замењена новим деловима кухињског намештаја и новим 
фрижидером. Уграђен је дупли аспиратор, а улазна врата у кухињски магацин замењена су 
новим ПВЦ вратима. Намештај у кацеларији директора школе, стручне службе и правно-
рачуноводствене службе замењен је новим столовима и фотељама. У канцеларијама, 
зборници и учионици на спрату уграђени су нови клима уређаји. У свим учионицама 
офарбани су ормани, уграђене бравице, санирани оштећени фланелографи и редовно се 
одржавају кречењем и фарбањем. У кабинетима за техничко, физику и хемију, постављене 
су нове зидне облоге. За потребе одржавања травњака око школе купљена је трактор 
косачица, а МЗ Нови Итебеј донарила је школи самоходму косачицу и дуваљку за лишће. 
Купљена је и нова аутоприколица. У току другог полугодишта замењена је комплетна 
расвета у матичној школи лед расветом. Пројекат је финансирала Нафтна индустрија Србије 
у износу од 2.000.000,00 динара, а суфинансирала општина Житиште финансијским 
средствима у износу од 1.115.834,80 динара. 
Када сумирамо износ свих уложених инвестиција долазимо до великог износа 
финансијских средстава, која су кроз разне пројекте, подршку локалне самоуправе, 
Министарства просвете и Покрајинског секретаријата за образовање у претходних осам 
година опредељене нашој школи у вредности од 26.314.624,90 динара. 
У наредном периоду планирамо нове пројекте и нове инвестиције на санирању подова, 
куповини новог школског намештаја за преостале учионице у којима није замењен, 
адаптацији водовода и канализације, санитарних чворова, адаптацији грејања и фасаде у 
згради матичне школе, а у ИО у Међи адптацију учионица уз замену дотрајале столарије.   
Библиотечки фонд обогаћен је новим књигама на српском и мађарском језику и сразмерно 
расподељене матичној школи и издвојеним одељењима у износу од  453.168,38 динара. 
Купљена су и нова наставна средстава за физику, хемију, географију, историју, математику, 
као и реквизити за физичко васпитање, лопте за све врсте колективних спортова и нове 
струњаче и сразмерно расподељене матичној школи и издвојеним одељењима у износу од 
540.490,03 динара. 
Како би се унапредила настава у складу са савременим токовима и стратегијом развоја 
образовања у Републици Србији, а повећале компетенције наставника, организовала сам 
сваке године довољан број обука сталног стручног усавршавања у складу са важећим 
Правилником у финансијском износу од 1.254.510,73. Могу закључити да су наставници 
били веома заинтересовани и да су савладане програме и стечена знања примењивали у 
пракси, као и да су кроз одржавање огледних и угледних часова доприносили хоризонталној 
размени знања, искуства и учења.  
На крају долазимо до укупаног износа опредељених финансијских средстава нашој школи 
од 2014. године до данас у износу од 27.888.451,21 динара. 
С обзиром да се настава већ две године релизује у посебним условима пандемије Корона 
вируса- Ковид 19, могу истаћи да смо се одлично снашли у новим условима рада, 
прилагођавали се променама и придржавали свих упутстава Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Свакако да ћемо се са последицама суочавати у наредном периоду, 
али смо и на то добро спремни и трудићемо се да ученици перманентно напредују без обзира 
на тешкоће које су иза и пред нама. 
Моја визија школе се полако остварује. Она је постала место где се и ученици, наставници, 
помоћно особље, родитељи и сви други наши сарадници добро осећају. Долазе са радошћу 
и исто тако одлазе из ње. Наша школа је стециште знања и вештина по важећим програмима 



рада, а усклађена са потребама наших ученика. У њој сваки ученик има могућност да 
задовољи своје образовне потребе и интересовања.  
Ако се реално проценимо, можемо закључити да увек има простора за побољшање у свим 
сферама школског живота, али свесрдним и тимским радом доћи ћемо до жељених 
резултата. 
Пред нама су нови изазови, праћење нових трендова у образовању, савременог технолошког 
развоја, промена у друштву на глобалном светском нивоу, али уз стално усавршавање 
личних компетенција, сарадњу, тимским радом уз међусобно уважавање и поштовање, 
верујем да ћемо бити победници у новим биткама за напредак школства у Српском и Новом 
Итебеју, Међи и Хетину.  
 
                                                                                                    
 
У Српском Итебеју,      
7.9.2022. године                                                                                   

 Директор школе   
Ђурђевка Ракић 

 
 
 
 

                  


