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На основу чл. 62,став 3 тачка 15 Закона о основама система образовања и 
васпитања 
(„Сл.гласник РС бр72/09-03.09.2009. 52/11 и чл.75, став 2, тачка 15 Статута Школе, 
подносим  
 
                                    
                                         И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј                                                     
 
 
                         Ивештај о раду директора Школе је у тесној вези са Извештајем о 
раду Школе за одређени период и обрнуто, тако да ћу се у  Извештају о раду 
директора осврнути на садржаје  који нису у потпуности обухваћени  Извештајем о 
раду Школе а то су: 
          - планирање и праћење реализације уз анализу остваривости,  
          -осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада Школе, 
          -организационо-материјални и финансијски послови, 
          -педагошко-инструктивни и саветодавни рад, 
          -аналитичко-студијски рад, 
          -рад у управним и стручним органима Школе, 
          -сарадња са другим школама,организацијама и институцијама, 
          -рад на педагошкој документацији, 
          -рад на неговању позитивних међуљудских односа,  
          -остали послови 
 
Планирање   
                     После извршених  припрема за почетак протекле шк. године и 
обављених консултација са наставницима у вези помоћи око израда планова рада, 
приступило се снимању бројног стања ученика, расподели ученика по класама као 
и утврђивању стања снабдевености уџбеницима и инструментима. 
                     Увид и помоћ око израде распореда рада редовне наставе и допунских 
активности као и праћење реализације истих су биле стални задатак и једна од 
најважнијих делатности директора.           
                      Осим планирања образовно-васпитног рада у  настави, као најважнијег 
дела Годишњег плана рада Школе, сачињени су и у потпуности реализовани 
планови рада стручних органа Школе:Стручних већа за област предмета, 
Одељењских и Разредних већа, Наставничког већа и Педагошког колегијума. 
Одржано је 5 седица Тима за заштиту деце од насиља 6 седница СВЗОП (Стручних 
већа за област предмета), четири седнице Одељењских и Разредних већа,  16 
седница Наставничког већа и четири седнице Педагошког колегијума на којима су 
разматрана питања из надлежности ових већа, у складу са Годишњим планом рада 
рада. 
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Осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада Школе   
                       
                         У вези овог сегмента рада Школе, посебна пажња је посвећена 
обезбеђивању стручног кадра запослених, тако да је у протеклој шк.години 
кадровска структура запослених знатно побољшана пријемом младих, стручних 
људи.  
                          Један наставник клавира је положио испит за лиценцу. 
                          Обезбеђени су услови на основу Правилника о дозволи за рад 
наставника,васпитача и стручних сарадника и спроведен је поступак о 
савладаности програма за увођење у посао наставника за два запослена наставника 
и то: оба за клавир. 
                           Током протекле шк.године обезбеђено је учешће запосленима на 
семинарима из области стручниг усавршавања запослених из области: Добре и 
лоше стране такмичења деце  изразитих музичких способности; Стручни скуп на 
тему: „Могућности и развојни циљеви укључивања музичких школа у ИПА 
програме прекограничне сарадње са земљама ЕУ из окружења. 
Семинар је био бесплатан; Стручни скуп:“Законски оквир који регулише законски 
систем“. 
                            Школска 2012/13. година је била четврта година рада издвојеног 
одељења у Ражњу. Прве три године рада су завршене веома успешно.     
 
Организационо-материјални и финансијски  послови   
 
 
                           Након општих припрема за почетак нове шк.године и подела 
задужења запосленима,  а у сарадњи са секретаром,шефом рачуноводства  
административно-финаасијским и осталим ненаставним особљем, приступило се 
изради документа за утврђивање цена услуга у школи (ЦЕНУС) и обезбеђивању 
уговора о финансирању уз сарадњу са локалном самоуправом и финансијским 
саветником ШУ у Нишу. 
                          Поред текућих административних и извршних послова,стални 
задатак директора је био и увид у финансијско пословање Школе и састављању 
финансијског извештаја, као и учешће у изради финансијског плана за наредну 
годину. 
 
 
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 
 
                           Овај сегмент рада директора се огледао у пружању помоћи 
наставницима код израде распореда, планова рада, вођење педагошке 
документације, подршка код одређивања ученика за такмичења, праћење 
усавршавања наставника, посете часовима свих наставника и учешће у раду свих 
стручних органа. 
                           Са приправницима је остварена плодна и континуиран сарадња. 
                           Помоћ наставницима је пружана и кроз координацију и учешће у 
раду свих стручних органа Школе. 



 

 4 

 
 
Аналитичко-студијски рад  
 
                            У сарадњи са запосленима, редовно је праћена реализација 
остваривања Годишњег плана рада, Акционог плана као и свих осталих садржаја 
рада, о чему су редовно састављани извештаји са анализом и предлогом задатака за 
наредну шк.годину, који чине саставни део школске документације.  
                          Шк. 2012/13.год. је друга година примене Школског развојног плана 
Школе за период од 3 године-(2012/2015.год). Акциони план је реализован у 
потпуности.   
                              
 
    
                                      
 Рад у управним и стручним органима Школе 
 
                               Потпуном остваривању плана рада Школског одбора је, у великој 
мери, допринео активан и конструктиван рад његових чланова.Рад Школског 
одбора се одвијао кроз 8 одржаних седница и све одлуке су доношене у складу са 
законом.Обавеза директора да све одлуке ШО спроведе у складу са законом је у 
потпуности остварена. 
                                Такође је у протеклој шк.2012/2013.год. дошло до промене 
чланова ШО испред локалне самоуправе чији је овлашћени предлагач Скупштина 
општине.  
                               Савет родитеља је заседао четири пута у току шк.2012/2013. 
године, бавећи се питањима из своје надлежности. 
                               Специфичност индивидуалног рада са ученицима у музичким 
школама захтева тесну и сталну сарадњу, како са предметним наставницима, тако и 
са директором Школе. У вези са тим,осим четири одржана састанка СР, остварено 
је и више индивидуалних контаката са родитељима, примљен и решен велики број 
захтева родитеља, који су се односили на промену наставника, промену 
одсека,промену распореда и др. питања. Циљ тих контаката је био, такође, и 
разматрање питања из области безбедности ученика,рада и радне дисциплине 
ученика, односа према раду, усмеравање на даље школовање, за учешће на 
наступима и такмичењима, пружање потпуних информација које се односе на 
резултате учења и владања ученика, остваривању њихових права, као и помоћи 
ученицима у што бољем савладавању програмских садржаја.     
                                Програми рада стручних актива су у потпуности остварени уз 
активност свих чланова и инструктивни рад директора. 
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Сарадња са другим школама,организацијама и институцијама 
 
                                Специфичност ОМШ је у томе што је она у међусобној 
повезаности са свим институцијама и основним и средњим школама у општини и 
ван ње (ученици наше Школе су у исто време и ученици из свих основних и 
средњих школа у нашој општини, општини Ражањ, Ниш и Сокобања), што нас 
упућује на још теснију сарадњу са свим школама.  
                     У години која је за нама остварена је плодна сарадња са свим школама 
у општини у окружењу, између осталог, и путем концерата наших ученика.                                  
                                Плодна сарадња  је у протеклој шк. години остварена са ош 
„Иван Вушовић“ у Ражњу, у чијој згради ради  издвојено одељење ОМШ 
„Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу које је почело са радом од 01.09. 2009/2010. 
године, Музичком школом „Јосип Славенски“ из Београда, ОМШ „Владимир 
Ђорђевић“ из Јагодине, Музичком школом „Коста Манојловић“ из Земуна. 
                                Сарадња са средњим школама у Општини Алексинац се одвијала 
путем промотивних концерата и уступањем простора за одржавање семинара за 
реализацију семинара из области стручног усавршавања запослених, као и 
реализација бесплатних семинара за запослене. 
                                С обзиром да се Школа налази у згради Дома културе у 
Алесинцу, без сталне сарадње са ЦЗК и уметност у Алексинцу све планиране 
активности Школе би биле готово неоствариве.Тако је, на пр.у сарадњи са 
ОАлексинац и ЦЗК оспособљено централно грејање на природни гас од 27.01.2009.  
                                Треба истаћи и сарадњу са Месном заједницом у Алексинцу. 
                                Реализација свих значајних активности из Годишњег плана рада 
је увек била медијски пропраћена од стране локалне АЛТ-телевизије и радија и 
РТК-Крушевац. 
                                Реализовано је учешће ученика,наставника и директора Школе у 
емисијама АЛТ-телевизије и радија, као штосу:“ Школски час“, „ Јутарњи 
програм“,“ Преглед недеље“,“Алексиначка хроника“, „Хроника ОРажањ“ и сл. 
најмање једном недељно  што је, између осталог, допринело бољој промоцији 
Школе. О свему наведеном постоје видео записи и писани извештаји у Школи. 
                                Треба истаћи и сарадњу са свим органима и телима локалне 
самоуправе која је пратила све активности Школе, посебно са Одељењем за 
друштвене делатности делатности и Председником Општине Алексинац, као и                
сарадња са општином Ражањ. 
 
 
Рад на педагошкој документацији  
 
                                 Редовно је пружана помоћ и инструктивни рад са наставницима, 
посебно приправницима везано за састављање и вођење педагошке документације, 
као и редовна контрола над вођењем педагошке документације. 
                                 За два наставника је , у складу са законом, покренута је 
процедура за обезбеђивање услова за полагање испита за лиценцу. 
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Рад на неговању позитивних међуљудских односа      
 
                                Неговање и развијање позитивне атмосфере у раду и очување 
здравог језгра колектива је перманентни задатак, који се одвија у свим сегментима 
рада. У Школи владају добри међуљудски односи, тимски рад и позитивна радна 
атмосфера што резултира као успех у реализацији образовно-васпитног рада и 
Годишњег плана у целини. У вези са овим  два планирана семинара на тему 
међуљудских односа нису реализована из финансијских разлога. 
 
 
Остали послови  
 
                              Остало, али не и мање важно, је: 
             - Наставак рада  музичке радионице „ЦВРЧАК“, која је имала 12 полазника, 
са којима су радили наставници теоретских предмета и наставници инструмената: 
Хармоника, Клавир и Гитара. 
             - Израда индивидуалних планова наставних планова  и програма на основу 
новог Наставног плана и програма основног музичког образовања и васпитања 
(„Сл.гласник“ РС „Просветни гласник“ РС бр. 5 од 05.07.2010.године. 
            - Стални надзор над безбедношћу ученика и организација одласка ученика 
на такмичења 
            - Организација концерата ученика и наставника Школе 
            - Текући административни послови 
            - Израда ЦЕНУС-а 
            - Надзор над применом законских прописа и нормативних аката 
            - Сарадња са МП и ШУ у Нишу 
            - Учешће на свим састанцима Актива директора Општине Алексинац и      
Нишавског округа којих је било укупно 5, као и учешће на састанцима Источног 
подактива ЗМБШРС 

- Припреме за седнице органа Школе 
- Маркетингшки послови 
- Ангажовање у вези набавке литературе и резервних делова за 

инструменте и поправку истих 
- Одржавање простора и основних средстава 
- Набавка основних средстава у складу са финансијским планом и 

потребама Школе 
- Предузимање мера по налогу инспекцијских служби.У току 

шк.2012/2013.године извршена су два инспекцијска преглада рада Школе 
од стране општинског просветног инспектора два пута, преглед од 
стране Санитарне инспекције која је наложила мере кречења и замене 
подова у школи, што је и урађено, Противпожарне инспекције.(Доказ: 
Записници о инспекцијском прегледу рада Школе. 

- Контрола хигијене школског простора 
- Увид у рад администрације и помоћног особља 
- Контрола редовног похађања наставе од стране ученика 
- Утврђивање плана кадровских потреба за наредну годину и сл. 
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- Предузете мере у вези појаве заразне жутице и предузимање мера на 
сузбијању ширења заразе а у сарадњи са локалном самоуправом 

 
               И поред неадекватних услова рада у Школи, као што је недостатак 
школског простора, недостатак финансијских средстава, не постојање сталне  
административне службе као истручних сарадника, уз додатно ангажовање 
запослених и чланова ШО,донација родитеља и локалне самоуправе,у току 
протекле шк.године урађено је следеће: 
                -Виолина 
                -Пианино, 
                -Репарација виолине, 
                -1 Поправка флауте, 
                -Тракасте завесе у учионици солфеђа и канцеларији администрације, 
                -Сви учесници такмичења, по завршеном такмичењу, су јавно похваљени 
што је објављено путем  средстава јавног информисања кроз учешће ученика у 
емисијама РТС-а и локалне ТВ-станице  као и њихови наставници, и организован 
Годишњи концерт награђених ученика  у Дому културе. 
                 Још једном желим да истакнем да захвалност припада свим члановима 
Тимова за уложени рад.                  
               Постигнути ниво реализације је за све запослене и све друге који на било 
који начин осећаjу припадност Школи обавезујући за још успешнији  даљи рад.          
 
 
                                      
 
У Алексинцу,                                                                                      Директор 
31.08.2013.год.                                                                         Мирјана Раденковић      
                                                                  
 
                                        


