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МОЈ ПОРТФОЛИО
1. О аутору
Овај Портфолио је штампана верзија детаљнијег и илустрацијама богатијег,
електронског портфолија, који сам направио у облику интернет блога на адреси:
https://popovskinebojsa.wixsite.com/website
Коме је намењен
Овај портфолио је намењен мојим колегама, свима онима који ће неке садржаје
искористити у раду са ученицима. Намењен је и онима који, по Правилнику о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, имају право да га траже на увид –
директору, стручном сараднику, просветном саветнику и саветнику-спољном
сараднику.

Зовем се Небојша Поповски. Рођен сам у Панчеву, 1977. године, у коме живим са
супругом Сандром и ћеркама Душицом и Милицом. Радим у Економско-трговинској
школи „Паја Маргановић“ у Панчеву.
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Стручна спрема
Завршио сам Гимназију „Урош Предић“ у Панчеву, 1995/96.
Након гимназије уписао сам и завршио Факултет физичке културе (2000/01),
Универзитета у Београду, на коме сам добио признање Најбољем студенту 4. године
школскe 1998/99. (11.12.1999).
Испит за лиценцу за наставника положио сам 28.03.2007. године.
Радио сам у више панчевачких школа као професор физичког васпитања:
*од 16.09.2003. до 09.11.2003. радио сам у Основној школи „Свети Сава“ у Панчеву;
*од 10.11.2003. Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево, а како је
дошло до смањења броја одељења и фонда часова у овој школи, паралелно сам радио и
у следећим школама у Панчеву:
-од 01.09.2015. Балетска школа „Димитрије Парлић“.
-од 01.09.2016. Основна школа „Ђура Јакшић“.
Поред свега, ово сматрам драгоценим искуством, јер сам имао прилике да упознам више
колектива и велики број ученика различитог професионалног опредељења.
Од 01.07.2020. имам прилику и част да обављам функцију директора Економскотрговинске школе „Паја Маргановић“ и то схватам као велику одговорност и велики
лични и професионални изазов.

Највећи успеси
Поред значајних резултата на бројним школским, општинским, окружним и
међуокружним такмичењима и успесима у току тениске каријере и каријере тениског
тренера, највећи лични успех су моја породица и успешне тениске каријере мојих ћерки
Душице и Милице. Свакако, највећи професионални успех и изазов је преда мном, као
директора школе.
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Остале активности
У току своје каријере, учествовао сам у изради и реализацији више пројеката.
У 2020. у периоду од именовања на место директора Економско трговинске школе „Паја
Маргановић“, успешно смо реализовали неколико пројеката:
•

Предлог пројекта за финансирање од стране НИС-а /заједници заједно 2020.

•

Пријава за учешће средњих школа града Панчева на конкурсу за доделу
средстава у вези са реализацијом мере „Унапређење конкурентности средњих
школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“
у 2020. години.

•

Пријава на конкурс Амбасаде Републике Чешке у Београду, ЕТШ „Паја
Маргановић“ је послала захтев за 10 клима уређаја.

•

Предлог пројекта у области опремања спортских објеката, у надлежности АП
Војводине. Справе за вежбање на отвореном.

•

Предлог пројекта „Подршка стеам образовању у средњим школама“,
Фондација Владе Дивац.



Сусрет директора свих панчевачких школа и представника Друштва директора
Србије



Посебна жеља ми је унапређење васпитно-образовног процеса и подизање нивоа
рада и угледа школе на виши ниво. У том циљу до сада сам предузео неколико
корака:
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Школа је поднела захтев Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице, ради давања сагласности
на упис ученика за специјализацију. Решењем Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице број
128-611/73/2020-01 од 04.01.2021. Школа је добила сагласност на упис ученика
за специјализацију у окиру профила туристички техничар, кувар, конобар и
посластичар. Циљ је да увођењем специјализације – петог степена, по
некадашњој класификација, школа постигне виши ниво рада, који ће проширити
специјализацијом у области економија, право и администрација.



Школа је иницирала увођење наставе на матерњем језику за ученике чији је
матерњи језик мађарски. О томе је одржан састанак са представницима ове
националне мањине, уз закључак да се одговарајући захтев упути Покрајинском
секретаријату и Мађарском националном савету – дел.бр. 1544 од 08.01.2021.

Реализацијом ових пројеката, обезбеђена су значајна средства и значајно је унапређен
живот и рад Школе.
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2. Радна биографија
табеларни преглед основних података

РАДНА

БИОГРАФИЈА

Лични подаци
Име и презиме

Небојша Поповски

ЈМБГ

1503977860062

Занимање/професија
Мејл адреса

Професор физичке културе
popovskin77@gmail.com

Број телефона

мобилни: 0641490696

Тренутно радно
место/установа

Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево
Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево
Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево
Директор Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“ Панчево

Образовање
(средња школа и даље)

Гимназија „Урош Предић“ Панчево
Факултет физичке културе

Испит за лиценцу за
наставника

Положен 28.03.2007. године.

Радно искуство
(где је, када, на ком
радном месту радио)

од 16.09.2003. до 09.11.2003. Основна школ а„Свети Сава“ Панчево
од 10.11.2003. Економско-трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево
од 01.09.2015.- Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево
од 01.09.2016.- Основна школа „Ђура Јакшић“ Панчево
од 01.07.2020.- Директор Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“ Панчево

Звање
Страни језици
(ниво)

Професор физичке културе
Енглески језик - средњи ниво

Информатичка писменост

Office, Word, Internet, Excel – средњи ниво

Признање Најбољем
студенту 4. године
школскe 1998/99.

11.12.1999.

фиксни: 013321721
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3. Лична професионална филозофија
Нико од нас није радио на исти начин првог дана у школи, односно као почетник, и
данас, са вишегодишњим искуством иза себе. У мом случају, тај први дан у школи био
је пре седамнаест година.
Свој први час одржао сам у основној школи са тремом већом него пред неки испит. Тек
након завршеног часа, увидео сам колико сам срећан што радим са здравом децом,
жељном покрета и знања.
Током студија смо полагали много испита, али на неке ствари нас нису припремили
наши професори. Било је тешкоћа са попуњавањем педагошке документације, израдом
планова рада и неочекиваним ситуацијама у учионици. На срећу, искусније колеге су
увек притекле у помоћ. Имајући то у виду, увек водим рачуна да младим колегама или
студентима на пракси помогнем колико год могу.
Наш посао је такав да завршетком факултета нисмо завршили учење. Учимо и
усавршавамо се целог живота. Учимо од колега, од деце, са телевизије и интернета. Не
учим због бодова, које треба да сакупим како би ми продужили лиценцу, а сакупио сам
преко 300 сати усавршавања у протеклих десет година; и више него што је потребно.
Учим због себе и знања које треба да пренесем деци.
Временом се мој начин рада мењао. Стицањем искуства кроз рад са децом у учионици,
са знањима стеченим на разним семинарима, али и самообразовањем, формирао сам
начин рада у којем се зна шта је чија улога у учионици. Код мене влада пријатна радна
атмосфера, јер чак и када „озбиљно“ радимо, кроз све садржаје провлачим хумор и игру.
Кроз тај начин рада, ученици нису робови учења, већ деца која су заинтересована да
стекну нова знања.
Настојим да искористим предзнања ученика и да на томе планирам начин рада.У настави
примењујем комплексни поступак. Комплексни поступак потпуно уважава и прихвата
индивидуалне разлике између деце и степен предзнања, и даје могућност да сви
напредују сопственим темпом, а да због тога не буду критиковани, већ похваљени за
сваки напредак у односу на ниво знања са којим су дошли у школу.
Генерације деце која долазе нису исте као на почетку моје каријере. То су сада
информатичка деца. Више ни телевизија није њихова главна занимација, већ рачунари,
таблети, паметни телефони... Преко њих стичу знања, али изостаје бављење спортом,
што утиче на здравље, на раст и развој.
Зато свој позив сматрам и мисијом ширења мотивације за здрав живот испуњен
свакодневним бављењем спортом и физичким активностима и развојем спортског духа.
Због већег броја деце у свом одељењу, најчешће користим фронтални облик рада.
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Како бих ублажио сувопарност тог облика рада, на својим часовима често користим
савремена наставна средства и методу демонстрације, игре, глуме. Кад време, односно
садржаји наставних јединица то омогућавају, примењујем и друге облике рада – групни,
рад у пару, индивидуални, индивидуализовани рад (са ученицима који имају тешкоће у
напредовању, односно са надареним ученицима).
У раду ми је циљ да деца заволе школу и учење, а да знања која стекну не забораве, већ
примене у различитим животним ситуацијама. Циљ ми је да ме не памте по строгоћи,
већ по осмеху и заједничким догодовштинама у учионици и ван ње. Да бих то постигао,
ученицима посвећујем доста времена у слободним активностима и додатном раду.
Наравно, излети, екскурзије, такмичења су најбољи начин да се учитељ и ученици
упознају у једном другом светлу. Кроз такво дружење се ствара посебна, незаборавна
веза између учитеља и деце.
Не мислим да сам најбољи наставник, али свакако не спадам у оне просветне раднике
који не воле свој посао и одлазе из школе брзином светлости чим заврше последњи час.
У раду сам одговоран, педантан и прецизан. Ово је позив који сам изабрао, и он није лак,
а ја га радим најбоље што умем.
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4. Поглед уназад
Акција ,,2000 лопти''
ЕТШ „Паја Маргановић“ је учествовала у акцији ,,2000 лопти“ коју је организовала
Рода маркет у сарадњи са КСС Србије. Акција је трајала од 15.09.2015. до 01.11.2015.
године и спроведена је кроз интернет гласање. Наша школа је од свих средњих
панчевачких школа имала највише гласова, захваљујући добром одазиву ученика и
професора, на иницијативу професора физичког васпитања. Показана је велика
позитивна енергија и другарство, па је тако наша школа убедљиво заузела прво место.
Додела награда је извршена 21.11.2015. године на полувремену женске кошаркашке
утакмице Србија-Немачка у Хали ,,Пионир''. Додели су присуствовали: Исодора Павлов,
Тијана Алексић, Андријана Ристић и Небојша Поповски.
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Учешће на пројекту „Игром и вежбом до дружења и здравља“
Посебно искуство, значајан успех и лепе успомене потичу од учешћа на пројекту „Игром
и вежбом до дружења и здравља“, 2016. године. Предложио сам учешће школе на
наведеном конкурсу и сакупио неопходну документацију, након разговора и анкетирања
ученика и запослених у школи, о томе шта треба да буде циљ пројекта, од значаја за све
нас.
Копанија НИС и Град Панчево, усвојили су наш предлог и одобрили значајна средства,
којима су урађени отворени спортски терени у дворишту школе. С обзиром да наша
школа располаже просторно малом салом за фискултуру, два терена за кошарку и
одбојку/мали фудбал, значајно су подигли капацитет за извођење наставе и спортских
активности. Радост и задовољство ученика, који радо проводе и време након часова на
теренима, највећа су сатисфакција.
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5. Директор из угла стандарда компетенција
У даљем тексту, кроз навођење свих стандарда компетенција образовно-васпитног рада
у школи, приказане су све активности, мере и акти које су предузете у период од
именовања на функцију директора Економско-трговинске школе „Паја Маргановић“,
01.07.2020. уз кратак опис стандарда компетенција преузетих из ПРАВИЛНИКА О
СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА("Сл. гласник РС", бр. 38/2013).

5.1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

5.1.1. Развој културе учења
Директор развија и промовише вредности учења и развија школу као заједницу
целоживотног учења.
- Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим

потребама ученика.
- Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно

усавршава.
- Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и

проширивање искустава.
- Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и

прате свој напредак.
- Ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу

одлука.
- Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници.

5.1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
Директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици могу квалитетно
да уче и да се развијају.
- Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и

поштовање права ученика.
- Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени
12

од насиља, злостављања и дискриминације.
- Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским

правима и правима деце.
- Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 46/2019 од 26.6.2019. године,
а ступио је на снагу 4.7.2019. Правилником се утврђује Протокол поступања у установи
у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Школа је Решењем директора формирала тим за заштиту од насиља. Чине га школски
педагог и психолог, поједини наставници, представници ученика или родитеља, а могу
бити укључени и секретар школе, као и стручњаци изван школе, на пример, из центра за
социјални рад или полиције. Овај тим има задатак да прати ситуацију у школи, планира
и спроводи превентивне мере, да разради механизме реаговања и учествује у решавању
сваког случаја насиља осим оних најбезазленијих, као што је тзв. насиље првог нивоа.
ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ
ЗАНЕМАРИВАЊА

УЧЕНИКА

ОД

НАСИЉА,

ЗЛОСТАВЉАЊА

И

Програм за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у Економскотрговинској школи "Паја Маргановић" сачињен је на основу материјалних и кадровских
потенцијала школе, њених потреба и на основу Посебног протокола за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама
које је издало Министарство просвете републике Србије. Овај Програм је саставни део
Годишњег плана рада.
Циљ програма
Циљ овог програма је дефинисање мера превенције појава насиља и мера интервенције
када се сумња на насиље или када се насиље евидентно дешава. Остваривањем овог
циља, ствара се повољна социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог
особља.
Садржај програма
У школи ће бити организоване различите активности као мере превенције, које имају
следеће циљеве у погледу заштите ученика и превенције насиља у складу са Посебним
протоколом:
Повећати знање и развијати ставове актера школског живота у односу на насиље.
Запослено особље, ученици и њихови родитељи, информишу се о основним значењима
појмова насиље, злостављање и занемаривање као и о њиховим последицама;
информишу се о поступцима превенције и интервенције који се спроводе у школи.
Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања насиља. Путем
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разговора и другим техникама, стицати информације о учесталости ових појава у школи.
Анализа безбедности. Анализирати безбедност објекта и школског простора и предузети
одговарајуће мере.
Едукација ученика и запосленог особља. Организовање предавања, радионица,
дискусија и семинара о облицима насиља, превенцији насиља и интервенцији у случају
насиља, као и обука за ученике и запослене установи.
Организацијско јачање против насиља. Правно утемељивање и организовање посебних
органа школе који ће се бавити мерама превенције и интервенције и то: на нивоу
запослених у школи – Тим за заштиту ученика од насиља; на нивоу заједничке
делатности ученика и наставника – Интерна заштитна мрежа.
Правно усклађивање. По указаној потреби преиспитивање постојећих општих аката
школе и правила на нивоу школе који се тичу насиља и примене ових докумената у
пракси, и по потреби њихово укидање, мењање или увођење нових правила и процедура.

5.1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног процеса.
- Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици

Србији;
- Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе

савремене методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовноваспитном процесу;
- Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да

развијају сопствене вештине учења;
- У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима, обезбеђује да настава и

ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања
и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота;
- Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и

евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења.
- Решењем директора школе, формиран је Тим за обезбеђење квалитета и развој

установе, који обезбеђује остваривање стандарда за обезбеђење квалитета кроз следеће
задатке:
- Систем (организациона структура) обезбеђења квалитета.
- Послови и задаци наставника, стручних сарадника, стручних актива и стручних већа.
- Учешће ученика у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе
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обезбеђења квалитета.
- Квалитет наставног програма.
- Праћење и провера циљева и структуре наставног програма.
- Праћење и провера радног оптерећења ученика у оквиру наставног програма.
- Осавремењавање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету наставног

програма од свих заинтересованих страна.
- Квалитет наставног процеса.
- Интерактивност наставе и укључивање примера унаставу.
- Професионални рад наставника и сарадника.
- Доношење и поштовање планова рада по предметима.
- Праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случајевима када квалитет

наставе није на одговарајућем нивоу.
- Квалитет стручног усавршавања наставника.
- Непрекидно и систематско подстицање, обезбеђење услова, праћење и провера

стручног усавршавања наставника.
- Укључивање нових метода рада у наставни процес.
- Квалитет наставника исарадника.
- Пажљиво планирање педагошко инструктивног рада.
- Стварање услова за перманентно образовање и развој наставника и сарадника.
- Провера квалитета рада наставника и сарадника у настави кроз обилазак часова и увид

у припреме часова.
- Квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса.
- Доношење и спровођење прописа за обезбеђење квалитета уџбеника, литературе,

библиотечких и информатичких ресурса.
- Утврђивање надлежности и одговорности органа директора, стручних сарадника и

наставника.
- Квалитет простора и опреме.
- Квалитетно финансијско планирање.
- Транспарентност у употреби финансијских средстава.
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- Ученички парламент и њихови представници у телима школе.
- Континуирано и систематско прикупљање информација о обезбеђењу квалитета.
- Периодична провера у свим областима обезбеђења квалитета.

5.1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања и васпитања за
све ученике.
- Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара услове за уважавање

њихове различитости.
- Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости

ученика и промовисање толеранције.
- Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених, оних са сметњама

уразвоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) и омогућава
најбоље услове за учење и развој сваког ученика.
- Осигурава да, код ученика са посебним образовним потребама, те потребе буду

препознате и на основу њих израђени индивидуални образовни планови.
- Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима

и искуствима ученика и уважавати разноликост средине из које они долазе.
Решењем директора формиран је школски Тим за инклузивно образовање, у циљу
спровођења свих активности везаних за примену принципа инклузивног образовања
утврђених законским и подзаконским актима.
Специфични циљеви:
- Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања.
- Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области.
- Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за
неким од облика пружања додатне подршке.
- Координација и праћење рада тимова за пружање додатне подршке, уколико постоји
потреба за формирање ових тимова.
- Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запосленх за препознавање
и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде инклузивног
образовања.
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Задаци и улоге Тима за инклузивно образовање су да:
- Осигурају и унапређују квалитет васпитно-образовног рада у школи. Координирају

израду, реализацију и евалуацију инклузивног образовања. Идентификују децу из
осетљивих група и дају информације за израду педагошког профила.
- Учествују у раду педагошког колегијума и упознају га са програмом активности.

Израђују, спроводе и евалуирају ИОП-е (индивидуалне образовне планове). Обезбеђују
подстицајну атмосферу.
- Осмишљавају антидискриминационе мере. Осмишљавају партиципацију родитеља.

Брину о сарадњи родитеља и наставника. Брину о стручном усавршавању наставника.
- Прикупљају и размењују примере добре праксе.
- Сарађују са другим стручним тимовима у оквиру школе, као и релевантним установама

ван школе.

5.1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате.
- Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и

увидом у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика;
- Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања

који су функцији даљег учења ученика;
- Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за

праћење постигнућа и напредовања ученика;
- Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа.

5.2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

5.2.1. Планирање рада установе
Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе.
Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр.
967 од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног
рада школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу остваривања ове и осталих компетенција.
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- Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес

планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду
планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том
израдом.
- Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација

потребне за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене.
- Упућује планове установе органу који их доноси.

5.2.2. Организација установе
Директор обезбеђује ефикасну организацију установе.
- Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места,

образује стручна тела и тимове и организационе јединице.
- Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе,

посебно са описом свог радног места.
- Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и

компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те задатке.
- Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима.
- Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих

јединица послове, задатке и обавезе за њихово извршење.
- Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у

установи.
- Обезбеђује

ефикасну комуникацију
организационих јединица и запослених.

између

стручних

органа,

тимова

и

5.2.3. Контрола рада установе
Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе и
предузимање корективних мера.
Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр.
967 од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног
рада школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу остваривања ове и осталих компетенција.
- Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих

јединица и запослених.
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Утврђен је план обилазака часова и педагошко-инструктивног рада за школску
2020/2021.
- Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: организује процес праћења,

извештавања и анализе резултата и додељује задатке запосленима у том процесу,
иницира и надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у
изради извештаја и анализа.
- Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација

потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене.
- Непосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе,

анализира рад установе, њених јединица и запослених.
- Предузима корективне мере када остварени резултати установе, њених јединица и

појединачни резултати запослених одступају од планираних.
- Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и

предузетим корективним мерама.
- Директор је својим решењем формирао Педагошки колегијум, као радно тело школе

које посебно:
• планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности школе;
• стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и
постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
• стара се о остваривању развојног плана школе;
• сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
• организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање
рада наставника и стручних сарадника;
• планира и прати стручно усавршавање запослених.
Састанци Педагошког колегијума се редовно одржавају, посебно у условима
одржавања онлајн наставе током епидемије.
У условима епидемије, директор планира стручно усавршавање запослених,
одобравањем онлајн семинара, по избору запослених у складу са компетенцијама.
Редовно се, на месечном нивоу одржавају и састанци директора са стручним активима.
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5.2.4. Управљање информационим системом установе
Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском
управом и локалном самоуправом.
- Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним

питањима живота и рада установе.
- Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за управљање

(ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад информационог система и
његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом.
- Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом
технологијом и подстиче их да је користе у раду установе и као подршку процесу
учења/наставе.
У оквиру горенаведеног поделом задужења и личним учешћем, директор школе је
обезбедио вођење Електронског дневника, уношење података и редовно ажурирање
програма „Доситеј“, уношење података у информациони систем ЈОБ.
У ситуацији епидемије вируса Ковид 19, организована је комбинована настава, уз
одржавање онлајн наставе путем платформе Гугл учионица, која функционише са
школског налога и домена Министарства.
Запослени, родитељи и ученици се редовно информишу путем школског сајта и
електонским путем.

5.2.5.Управљање системом обезбеђења квалитета установе
- Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр.

967 од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног
рада школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу управљања системом обезбеђења
квалитета установе.
- План унапређења васпитно-образовног рада Eкoномско-трговинске школе „Паја
Маргановић“ у Панчеву, сачињен је на основу:
-Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе, који је спровео Тим за
спољашње вредновање ШУ Зрењанин.
-Стандарда квалитета рада установе прописаних Правилником о стандардима квалитета
рада установе.
-Консултација на нивоу стручних већа, Педагошког колегијума, Наставничког већа,
Тимова за самовредновање и Школског-развојног планирања.
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-Стручних консултација са просветним саветницима који сачињавају Тим за спољашње
вредновање ШУ Зрењанин.
У оквиру Плана унапређења посебан акценат стављен је на кључне стандарде у области
Настава и учење, Образовна постигнућа ученика и Подршка ученицима.
Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе. У том циљу
формиран је Педагошки колегијум чијим радом председава директор школе.
Педагошки колегијум је педагошко-консултативни орган директора школе. На својим
састанцима разматра питања која су од значаја за стручнији, квалитетнији, креативнији
и ефикаснији рад.
У текућој школској години одржаће се седам редовних седница, а ванредне по потреби.
Педагошки колегијум чине председници стручних већа из области предмета и стручних
актива, као и представник стручних сарадника.
Педагошки колегијум прати, анализира, еволуира васпитно-образовне активности, даје
мишљења, предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошкокадровским питањима као и иновацијама у настави. Седнице сазива и њима руководи
директор школе.
Педагошки колегијум разматра питања:
•
планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности школе;
•
стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и
постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
•

стара се о остваривању развојног плана школе;

•
сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима;
•
организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање
рада наставника и стручних сарадника;
•

планира и прати стручно усавршавање запослених.

- Састанци Педагошког колегијума се редовно одржавају, посебно у условима

одржавања онлајн наставе током епидемије.
- У условима епидемије, директор планира стручно усавршавање запослених,

одобравањем онлајн семинара, по избору запослених у складу са компетенцијама.
- Редовно се, на месечном нивоу одржавају и састанци директора са стручним активима.
- Примењује савремене методе управљања квалитетом.
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- Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре

управљања квалитетом и потребне документације, распоређује задатке запосленима у
процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе.
- Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за

унапређивање квалитета рада установе.
- Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност

ученика на завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања
рада школе.
- Школа је поднела захтев Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу

и националне мањине – националне заједнице, ради давања сагласности на упис
ученика за специјализацију. Решењем Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице број 128-611/73/2020-01
од 04.01.2020. Школа је добила сагласност на упис ученика за специјализацију у окиру
профила туристички техничар, кувар, конобар и посластичар. Циљ је да увођењем
специјализације – петог степена, по некадашњој класификација, школа постигне виши
ниво рада, који ће проширити спрецијализацијом у области економија, право и
администрација.
- Школа је иницирала увођење наставе на матерњем језику за ученике чији је матерњи

језик мађарски и о томе је одржан састанак са представницима ове националне мањине,
уз закључак да се одговарајући захтев упути Покрајинском секретаријату и Мађарском
националном савету – дел.бр. 1544 од 08.01.2021.
- Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе

и стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада установе, у том
циљу директор на основу Годишњег плана рада школе, посебним решењима одредио
је:
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ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.
ЗАДУЖЕЊЕ

ЗАПОСЛЕНИ

Лице одговорно за безбедност

Милан Јовандић, фирма “Mали ризик”

Лице за евакуацију и спасавање

Небојша Поповски, Бобан Станковић

Лице одговорно за
противпожарну заштиту
Лице одговорно за забрану
пушења

Милан Параушић

Лица одговорна за пружање
прве помоћи
Лице одговорно за превенцију
мобинга
Лице одговорно за спречавање
корупције у јавним набавкама
Лице одговорно за узбуњивање

Ана Дангубић, Драган Маргитин, Љупчо Цветкоски

Координатори ес дневника

Анђелка Деља, Марија Боговић

Педагошки колегијум

Небојша Поповски(координатор), Драгана Вицков,
Славица Анастасија Ћосовић, Јасна Гајин Кајић,
Владимир Деља, Бранка Марковић, Марија Боговић,
Јасмина Перковић, Светлана Стојшић, Милица
Ковачевић, Сандра Поповски,Тереза Бокић

Актив за развој школског
програма

Драгана Вицков(координатор), Јасна Гајин Кајић,
Тереза Бокић, Ивана Јокић, Милица Ковачевић

Актив за школско развојно
планирање

Живана Крејић(координатор), Драгана Вицков,
Небојша Поповски, Милица Ковачевић

Тим за инклузивно образовање

Славица Анастасија Ћосовић, Јасна Гајин Кајић
(координатор), Виолета Добросављевић,
Сандра Поповски, Синиша Наумовић, Мара Лазић
Славица Анастасија Ћосовић(координатор), Јасна
Гајин Кајић, Славица Љубановић, Зденка Радоњин,
Мирјана Живуљ, Матић Сања
Снежана Војновић(координатор), Јасна Гајин Кајић
Стела Пијевчевић,Спасенија Живковић, Драгољуб
Перишић

Тим за заштиту од
дискриминације, злостављања и
занемаривање
Тим за самовредновање

Перић Ивана, Војновић Снежана, Виолета
Добросављевић, Светлана Дотлић

Славица Анастасија Ћосовић
Владимир Деља
Бранка Марковић

Тим за обезбеђивање квалитета и Милан Параушић(координатор),Јасмина Перковић,
развој установе
Аница Стошић, Ружица Протолипац, Миле
Величковић
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Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва
Тим за професионални развој
Тим за информатичко-техничку
подршку
Тим за каријерно вођење и
саветовање

Марија Боговић, координатор тима
Бранислав Ровчанин, Драгољуб Перишић, Бранко
Будалић, Маја Банковић
Владимир Деља (координатор), Ана Дангубић,
Анђелка Деља, Тереза Бокић, Љупчо Цветкоски,
Душан Мрвош
Иван Панајотовић(координатор), Сања Атанацковић,
Спасенија Живковић, Јадранка Станимировић,
Ивана Перић
Стојан Коњевић,Славица Анастасија Ћосовић
(координатор), Милан Параушић, Андријана
Крсмановић, Драгана Параушић

Тим за промотивне активности и Љубица Стошић(координатор), Елена Лачок,
приредбе
Биљана Трифуновић, Бранка Марковић, Милица
Ковачевић
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5.3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

5.3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи.
- Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за

реализацију плана људских ресурса.
- Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим

компетенцијама одговарају захтевима посла.
- Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос.
- У складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника.

Сл. гласник РС бр. 22/2005 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016. Школа је израдила план
и програм увођења приправника у самостални васпитно-образовни рад.
- Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно

прилагођавање радној средини.
- Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр. 967

од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног рада
школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/. Овим документима се регулишу питања систематизације
радних места, поделе часова наставних предмета, рад тимова и стручних актива, уз
поштовања горе наведених принципа.

5.3.2. Професионални развој запослених
Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених.
- Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на

високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални развој.
- Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана

професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања.
- Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са Годишњим планом стручног

усавршавања и могућностима установе.
Директор решењем формира Тим за професионални развој који у школској 2020/2021.
доноси и предвиђа начин реализације плана стручног усавршавања запослених.
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Запослени су у обавези да буду информисани о стручном усавршавању у оквиру своје
струке и прецизном броју сати стручног усавршавања који поседују.
Запослени имају обавезу да предлажу које облике стручног усавршавања сматрају
неопходним за унапређење свог рада председницима стручних већа и стручним службама
школе када се то од њих затражи.
Избор облика стручног усавршавања врше запослени, а исте одобрава директор у сарадњи
са стручним већима области предмета. Запослено особље, руководиоци стручног већа
области предмета и директор школе дужни су да одлуке о усавршавању доносе у складу са
релевантним Правилником о стручном усавршавању, а на основу самовредновања и
вредновања сопственог рада и рада школе, школског развојног планa и свих ресурса школе.
У Годишњем плану одговорност избора, динамике и спровођења личног усавршавања
запослених биће планирана, као и у решењима структуре радне недеље запосленог особља.
У условима епидемије директор планира стручно усавршавање запослених, одобравањем
онлајн семинара, по избору запослених у складу са компетенцијама.
Редовно се, на месечном нивоу одржавају и састанци директора са стручним активима.

5.3.3. Унапређивање међуљудских односа
Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу.
- Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност

послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда.
- Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример запосленима у установи и развија

ауторитет заснован на поверењу и поштовању.
- Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад.
- Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда.
- Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног

образовно-васпитног рада и побољшање учинка.
- Комуницира са запосленима јасно и конструктивно.

- Редовно се, на месечном нивоу одржавају и састанци директора са стручним активима.
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5.3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише их и награђује за
постигнуте резултате.
- Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада

и потребама установе. План педагошко-инструктивног рада директора, помоћника
директора и стручних сарадника саставни је део Годишњег плана рада школе.
- Овом важном и одговорном послу треба прилазити плански и увек знати шта се жели

проверити на одређеном часу, код одређеног наставника.
- Карактер посете часовима може бити различит:

*да се оствари општи увид у наставу;
*да се помогне млађим наставницима;
*да се сагледа примена појединих дидактичких иновација;
*да се сагледа квалитет припремања наставног рада;
*да се сагледа квалитет организације наставног рада (примена одговарајуће образовне
технологије, поступак евалуације наставног рада и слично);
*да се сагледа положај ученика у наставном процесу;
*да се сагледају поступци и техника евалуације ученика у настави.
- У школској 2020/21. години планирана је посета часовима тако што ће директор, заменик

директора и стручни сарадници од октобра у току сваког месеца посетити по осам часова
које реализују запослени. Часови се најављују најмање седам дана пре посете.
- Користи различите начине за мотивисање запослених.
- Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите облике награђивања, у складу

са законом и општим правним актима.
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5.4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ
СИНДИКАТОМ
И
ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ

5.4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа подршку
раду савета родитеља.
- Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом активном

укључивању ради учења и развоја детета.
- Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о свим аспектима свога

рада, резултатима и напредовању њихове деце. У том циљу ће Савет родитеља школе
заснивати свој рад на одредбама Закона о основама система образовања и васпитања,
Закона о средњој школи, Статута школе и текућих потреба за нормалан рад школе.
- Савет родитеља: разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења средстава

остварених радом ученичке задруге, проширеном делатношћу школе, од донација и
средстава родитеља у посебном фонду школе, услове за рад школе, услове за остваривање
екскурзија и друга питања утврђена Статутом школе, предлаже мере за унапређивање
услова за рад школе. Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове
упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе.
- Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове сарадње са

родитељима/старатељима.
- Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе

са органом управљања и стручним органима установе.
- Сарадњи са родитељима биће посвећена посебна пажња, узпознавање чињенице колики

значај за васпитање младих има јединствено деловање свих фактора који дају одређени
допринос овом процесу.
- Сарадња са родитељима одвијаће се у три основна облика:

*индивидуални контакт са родитељима који ће остваривати одељенске старешине,
предметни наставници, директор школе, педагог, психолог и други, зависно од потреба и
природе проблема;
*контакт путем одељенских и родитељских састанака, који ће се према плану одељењских
старешина одржати најмање четири пута годишње;
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*по потреби одржаће се родитељски састанак на нивоу разреда, односно школе.

5.4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
Директор пружа подршку раду органа управљања и репрезентативном синдикату.
- Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим захтевима

и трендовима васпитно-образовне политике и праксе, састанци Школског одбора се
редовно одржавају, уз благовремено информисање чланова Школског одбора.
- Школски одбор ће у току школске године свој рад заснивати на Закону о основама

система образовања и васпитања. Закону о средњој школи, Статуту школе и потребама
за обезбеђивање најоптималнијих услова за рад школе и успешно остваривање
Годишњег плана рада школе. Поред решавања питања која произилазе из редовне
надлежности Школски одбор ће посебну пажњу посветити следећим питањима:
*доградњи школског простора и опремању школе;
*остала актуелна питања.
- Школски одбор ће у току школске 2020/21. одржати најмање 6 редовних седница, а

ванредне по потреби.
- Чланови школског одбора су:

*из редова запослених: Живана Крејић, Љупчо Цветкоски, Иван Панајотовић
*из редова локалне самоуправе: Данамарија Сердар, Дуња Антонов Ротар, Драгана Урошев
*из редова Савета родитеља: Снежана Ђурђев, Роберт Абци, Бранко Мркела
- Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа

ученика и добробити деце.
- Обезбеђује израду Годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма,

Школског програма и Годишњег плана рада установе.
- Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр. 967

од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног рада
школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу примене Закона и других општих аката.
- У складу са својим овлашћењима, омогућује органу управљања да обавља послове

предвиђене законом.
- Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним
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колективним уговором и законом.У школи функционише организација синдиката „Унија
просветних радника“. Председник школске организације синдиката укључен је у рад
Школског одбора и других органа школе.

5.4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и локалне
самоуправе.
- Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне самоуправе

ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе.
- Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се

укључи у рад установе и да је подржава.
- Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у

заједници.
- Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба локалне

заједнице у складу са законском процедуром.
- Школа има одличну сарадњу са локалном самоуправом, МУП-ом, Војском Републике

Србије, Црвеним крстом и са многим образовно-васпитним институцијама. Школа
традиционално сарађује са објектима и предузећима који се баве угоститељскотуристичким делатностима. Међу њима су Туристичка организација Панчево, БИГ
Панчево, Музеј града Панчева, хотели, ресторани, посластичарнице и други објекти у
којима ученици обављају практичну наставу.
- Од посебног значаја ће бити јавне практичне вежбе као што су: коктел партије, хладни

бифеи, банкети и друго.
- Школа је иницирала увођење наставе на матерњем језику за ученике чији је матерњи језик

мађарски и о томе је одржан састанак са представницима ове националне мањине, уз
закључак да се одговарајући захтев упути Покрајинском секретаријату и Мађарском
националном савету – дел.бр. 1544 од 08.01.2021.
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5.4.4. Сарадња са широм заједницом
Директор промовише сарадњу установе на националном, регионалном и међународном
нивоу.
Годишњи план рада школе /дел.бр. 965 од 01.9.2020/ предвиђа сарадњу са локалном
средином, током школске године и квартално. Реализација плана активности сарадња са
локалном средином овјављује се на сајту школе, извештајима, а кроз споровођење
различитих активности и акција.
- Води установу тако да буде отворена за партнерство са различитим институцијама

образовањаи васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и
међународном нивоу.
- Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима,

стручним посетама и разменама мишљења и искустава.
- У периоду септембар-октобар 2020. школа је узела учешће на већем броју пројеката:
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Учешће у пројектима
Назив


















Предлог пројекта за финансирање од стране
НИС-а /заједници заједно 2020.
Пријава за учешће средњих школа града
Панчева на конкурсу за доделу средстава у вези
са
реализацијом
мере:
„Унапређење
конкурентности средњих школа, путем
побољшања услова за извођење практичне и
пројектне наставе “ у 2020. години.
Пријава на конкурс Амбасаде Републике
Чешке у Београду, ЕТШ „Паја Маргановић“ је
послала захтев за 10 клима уређаја.
Предлог пројекта у области опремања
спортских објеката, у надлежности АП
Војводине.Справе за вежбање на отвореном.
Предлог пројекта „Подршка стеам образовању
у средњим школама“, Фондација Владе Дивац.
Градоначелник Града Панчева одобрио је
средста за унапређење рада установе.
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја – Пројекат за опремање у окиру
расподеле инвестиционих средстава (учионица
за предузетништво).
Решење Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне
мањине – школа је добила сагласност за упис
ученика за специјализацију у окиру профила
туристички техничар, кувар, конобар и
посластичар.
Школа је иницирала увођење наставе на
матерњем језику за ученике чији је матерњи
језик мађарски и о томе је одржан састанак са
представницима ове националне мањине, уз
закључак да се одговарајући захтев упути
Покрајинском секретаријату и Мађарском
националном савету.

Време

Начин
учествовања

10.07.2020.

Присуство

Деловодни број 805
04.09.2020.

Присуство

Деловодни број 1121

29.09.2020.

Присуство

Деловодни број1123
30.09.2020.

Присуство

Деловодни број1225
14.10.2020.

Присуство

Деловодни број1298
29.10.2020.

Присуство

2-06-020-5/2020-212
30.11.2020.

Присуство

Деловодни број
04.01.2021.

Присуство

Националне заједнице број
128-611/73/2020-01

08.01.2021.

Присуство

Деловодни број 1544
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Школа има одличну сарадњу са локалном самоуправом, МУП-ом, Војском Републике
Србије, Црвеним крстом и са многим образовно-васпитним институцијама. Школа
традиционално сарађује са објектима и предузећима који се баве угоститељско-туристичким
делатностима. Међу њима су Туристичка организација Панчево, БИГ Панчево, Музеј града
Панчева, хотели, ресторани, посластичарнице и други објекти у којима ученици обављају
практичну наставу.
Од посебног значаја ће бити јавне практичне вежбе као што су: коктел партије, хладни
бифеи, банкети и друго.

5.5. ФИНАНСИЈСКО
УСТАНОВЕ

И

АДМИНИСТРАТИВНО

УПРАВЉАЊЕ

РАДОМ

5.5.1. Управљање финансијским ресурсима
Директор ефикасно управља финансијским ресурсима.
- У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета установе

у складу са расположивим и планираним ресурсима.
- Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских

средстава.
- Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и

наплате.

5.5.2. Управљање материјалним ресурсима
Директор ефикасно управља материјалним ресурсима.
- Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и могућностима

прибављања тих ресурса.
- Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе,

тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано.
- Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно-

васпитног процеса.
- Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса.
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- Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и

обезбеђује њихову ефикасност и законитост.
- Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају.
- Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира.

5.5.3. Управљање административним процесима
Директор ефикасно управља административним пословима и документацијом.
- Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама;
- Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане

документације.
- Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр. 967

од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног рада
школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу примене Закона и других општих аката.
- Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично

архивирање, у складу са законом.
- Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их

надлежним органима установе и шире заједнице.

5.6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

5.6.1.Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе.
- Све измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних

односа, финансија и управног поступка директор школе редовно прати путем електронских
портала и увидом у Службени гласних и Просветних гласник РС.
- Директор разуме импликације законских захтева на начин управљања и руковођења

установом.
- Директор уме да користи стратешке документе који се односе на образовање и правце

развоја образовања у Републици Србији у том циљу школа је донела Развојни план /дел.бр.
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967 од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног рада
школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/.

5.6.2. Израда општих аката и документације установе
Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у складу са законом и
другим прописима, јасна и доступна свима.
- Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр. 967

од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног рада
школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу примене Закона и других општих аката.
- Сви општи акти и документација установе доступни су свима којима су намењени и

другим заинтересованим лицима, у складу са законом, на сајту школе, огласној табли школе
и непосредним увидом на захтев свих заинтересованих лица.

5.6.3. Примена општих аката и документације установе
Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и документације
установе.
- Директор обезбеђује поштовање прописа, општих аката установе и вођење установљене

документације.
- Школа је донела Годишњи план рада /дел.бр. 965 од 01.9.2020/, Развојни план /дел.бр. 967

од 01.9.2020/, План рада директора /дел.бр. 971 од 01.9.2020/ и Програм васпитног рада
школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ у циљу примене Закона и других општих аката.
- Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора, израђује планове за

унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере. У
претходном периоду /септембар-новембар 2020/ извршен је инспекцијски надзор и пружена
помоћ просветне инспекција у поступку верификације образовних профила које школа има.
- Обављена је обука запослених из области заштите од пожара 27.11.2020.
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6. Мој педагошко – инструктивни рад
У оквиру сратешких докумената за рад школе -Годишњем плану рада /дел.бр. 965 од
01.9.2020/, Развојном плану /дел.бр. 967 од 01.9.2020/, Плану рада директора /дел.бр. 971
од 01.9.2020/ и Програму васпитног рада школе /дел.бр. 976 од 01.9.2020/ предвиђен је
и педагошко-инструктивни рад директора, на основу кога је донет План обилазака часова
наставника школе дел.бр. 972 од 01.9.2020. Уз све мере превенције у условима епидемије,
План се успешно реализује у току првог полугодишта школске 2020/21. године.
- У току првог полугодишта школске 2020/21. одржани су састанци са свим стручним
активима у школи.
- Састанци Педагошког колегијума се редовно одржавају, посебно у условима
одржавања онлајн наставе током епидемије и проблемима везаним за исту.
- У условима епидемије директор планира стручно усавршавање запослених,
одобравањем онлајн семинара, по избору запослених у складу са компетенцијама.
-

Редовно се одржавају и састанци директора панчевачких средњих школа.
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7. Стручно усавршавање

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања
Ред.бр.

Назив

Време

Начин учествовања

1.

31.10.2015. „Час телесног вежбања као основни
оперативни облик наставе физичког васпитања“.
Деловодни број 803 у Панчеву.

16 сати

Присуство
ОШ „Јован Јовановић
Змај“ Панчево

2.

16.11.2015. „Комуникација и асертивно решавање
конфликта“.
Деловодни број 600 у Панчеву.

4 сата

Присуство
БШ,,Димитрије Парлић“
Панчево

3.

13.04.2016.William Shakespeare.
Деловодни број 454/5 у Панчеву.

2 сата

Присуство
ЕТШ „ПајаМаргановић“
Панчево

4.

22.04.2017. Обука за наставу грађанског васпитања.
б
Деловодни
број 322/10 у Чачку.

8 сати

Присуство
РЦ Смедерево

5.

23.06.2017. Оснаживање дечијег ума/mindup.
Деловодни број 1/2017 у Београду.

24 сата

Присуство
ОШ „Ђура Јакшић“
Панчево

6.

02.09.2017. Обука запослених у образовању за примену
нових програмских садржаја из предмета физичко и
здравствено васпитање.
Деловодни број 123/2018/2317 у Београду.

8 сати

Присуство
Београд

7.

23.02.2018 – Насиље и мир.Презентација.
Деловодни број 240/1 у Панчеву.

2 сата

Присуство
ЕТШ „ПајаМаргановић“
Панчево

8.

17.03.2019. ,,Физичко и здравствено васпитање
усмерено на исходе учења : зашто и како“.
Деловодни број 79/1006-2019 у Новом Саду.

8 сати

Присуство
ОШ,,Бранко Радичевић''
Панчево

9.

04.05.2020. Програм обуке наставника за реализацију
наставе орјентисане ка исходима учења.
Деловодни број 1555/2020/3203 у Београду.

24 сата

Присуство
Онлајн

10.

Од 10.10.2020. Програм обуке за полагање испита за
лиценцу за директора установе образовања и
васпитања.
Деловодни број 105/2021/73

104 сата

Присуство
ОШ „Борисав Петров
Браца“ и онлајн
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11.

Уверење о савладаној обуци програма обуке за
полагање испита за лиценцу за директора устаное
образовања и васпитања бр.1591/2020/25 од 15.10.2020.

Учешће на осталим облицима стручног усавршавања

Ред.бр.

Назив

Време

Начин учествовања

1.

Члан Школског одбора Економско-трговинске школе
„Паја Маргановић“

2014-2018

Присуство
Економска школа
„Паја Маргановић

2.

Учешће у Тиму за борбу против насиља

2015-2016

Присуство
Економска школа
„Паја Маргановић“

2016-2017

Присуство
Економска школа
„Паја Маргановић“

2016-2017

Присуство
Економска школа
„Паја Маргановић

2016-2017

Присуство
Економска школа
„Паја Маргановић

2015-2020

Присуство
Економска школа „Паја
Маргановић“

Деловодни број 1045(16.09.2015.године)
3.

Учешће у Тиму за борбу против насиља
Деловодни број 1336/1(14.09.2016.године)

4.

Учешће у стручном Активу за развојно планирање
Деловодни број 695/1 ( 06.06.2016.године)

5.

Члан Педагошког колегијума
Деловодни број 756 ( 15.09.2016.)

6.

Школска такмичења,кошарка,фудбал,одбојка...
(општинска,окружна,међуокружна)
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8. Моја образовна филозофија и изазови
Рад у просвети је био у врху мојих приоритета након завршеног факултета. Одувек
сам себе замишљао како радим у сали за физичко васпитање, окружен ђацима.
Свој први час одржао сам у основној школи са тремом већом него пред неки испит.
Тек након завршеног часа увидео сам колико сам срећан што радим са здравом децом,
жељном покрета и знања.
На самом почетку рада у школи, подучавао сам традиционално, онако како су то
радили моји наставници у основној и средњој школи. Временом, мој стил рада се
мењао, од крајње ауторитарног начина, стигао сам у фазу демократског типа
наставника. На почетку сваке школске године, било да се упознајем са новим ђацима
или настављам дружење са већ познатим ученицима, договарамо правила понашања
којих се сви подједнако придржавамо.
За наставу се припремам редовно и трудим се да јасно саопштим циљеве
часа.
Трудим се да моје излагање на часу буде разумљиво и систематично, поштујући
четири основна дидактичка принципа: од ближег ка даљем, од једноставног ка
сложеном, од лакшег ка тежем и од познатог ка непознатом.
Често подстичем ученике да постављају питања и трудим се да им дам потпун
одговор, као и да их упутим на коришћење стручне литературе, интернета, школске
библиотеке...Ако у нечему нисам сигуран, осећам се слободно да консултујем колеге
и разрешим недоумице које имам.
Радом и понашањем ученицима и свим запосленима на сопственом примеру
показујем вредности и принципе за које се залажем и којима тежим. Васпитање,
морал, разумевање и искреност сматрам основним људским карактеристикама које се
радом могу унапредити. Због тога посвећујем посебну пажњу на часу, а и ван њега,
кад год им је то потребно, за помоћ, савет или разговор. Исто важи за родитеље,
колеге и ненеставни кадар, што и од њих очекујем.
Учење сматрам најозбиљнијим послом, изазовом који треба успешно савладати,
правилно применити, решити проблем и уз помоћ знања даље напредовати.У складу
с тим, прилагођавам рад потребама ученика у складу са знањима и вештинама које
треба да поседују како би достигли очекиване компетенције и како би били
оспособљени за рад. Подстичем ученике да самостално раде, изводе закључке и
припремају презентације, упућивањем на интернет, корисне сајтове и додатну
литературу. Пратим појединачан развој ученика као и напредак одељења као целине,
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постављањем остваривих циљева који су испред тренутног стања. Исте принципе
примењујем и као директор школе у раду за свим запосленима.
Стварањем пријатног окружења и радне атмосфере позитивно утичем на процес
напредовања у учењу. Подстичем ученике на сарадњу, рад у пару и тимски рад како
би постали свесни својих могућност и пронашли своје место у друштву.
Покушавам да имам позитиван став према ученицима. Учим их да буду васпитани,
толерантни, да бирају место, време и начин за излагање својих проблема, да се са
поштовањем опходе према свакој особи која их окружује.Често деци скрећем пажњу
на очување здравља и заштиту животне средине.Ученици ће често од мене чути
фразу: ,,није тешко бити фин''.
Сматрам да моје компетенције и позитиван став према послу који обављам повољно
утиче на ученике и запослене, да их мотивише да постану бољи и успешнији, као што
они мене подстичу да напредујем.
Непрекидно се усавршавам, користим разноврсна наставна средства и методе, јер
сматрам да је то веома битно и у то много улажем.
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9. Моја лична и професионална мотивација
После дугогодишње праксе као професор и наставник физичког васпитања, одлучио
сам се да се кандидујем на место директора установе из више разлога :











Сматрам да поседујем моралне, социјалне, организационе, мотивационе
карактеристике за квалитетно обављање функције.
Директор, по мени, треба да буде личност која својим знањем, умењем, навикама
подстиче и прави услове за квалитетан рад установе.
Желим да учествујем у раду установе која промовише и подстиче људски кадар у
планирању рада установе. Да људи буду на првом месту и да буду задовољни својим
послом.
Школа у којој запослени својевољно остају дуже и радују се свом послу и сусрету са
колегама и ђацима је успешна школа. Желим да помогнем да професори и сво друго
особље буде поштовано, јер смо ми пре свега људи и колеге тако треба и да се
понашамо.
Сматрам да својим радом и понашањем запосленима дајем добар пример. Посвећујем
им пажњу у школи и ван школе. Увек могу да ми се обрате уколико им је потребна
помоћ, савет или само разговор.
Постављам оствариве циљеве. Сваки следећи циљ треба да буде за корак испред
тренутног стања.
Трудим се да створим пријатну, радну атмосферу у колективу. Дајем реалне,
интересантне, животне примере. Запослени увек могу да изнесу своје мишљење.
Одговарам на сва питања запослених, ученика и родитеља, дајем додатна објашњења.
Сарађујем са професорима у школи и ненаставним кадром. Сарађујем са родитељима.
До сада, као директор установе, успео сам да кроз одлуке Школског одбора урадим
између осталог и следеће :
*Доношење одлуке о подношењу захтева за верификацију 5. степена образовања у
ЕТШ „Паја Маргановић” у Панчеву у области трговине,угоститељство,туризам.
(ЕТШ „Паја Маргановић“, записник са 11. седнице Школског одбора, број 882, датум
19.08.2020, Панчево).
*Доношење одлуке о подношењу захтева за верификацију смерова : туристичкохотелијерски техничар, кувар, посластичар, конобар, услед промена у плану и
програму образовних профила.У случају оваквих промена, Школа има обавезу да
Покрајини поднесе захтев за верификацију истих.
(ЕТШ „Паја Маргановић“, записник са 13. седнице Школског одбора, број 1144,
датум 09.09.2020, Панчево.)
*Усвајање Годишњег плана рада за школску 2020-21, усвајање Плана рада директора,
усвајање Плана о усавршавању запослених, усвајање Плана о самовредновању,
усвајање Школског развојног плана 2020-2024, усвајање Школског развојног
програма 2020-2024.
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(ЕТШ „Паја Маргановић“, записник са 14. седнице Школског одбора, број 1169,
датум 15.09.2020, Панчево.)
*Доношење закључка о именовању вршиоца дужности директора школе Решењем
покрајинског министра број 128-022-310/2020-01 од 29.06.2020.
*Решењем број 119-01-00296/2020-03 од 24.08.2020. Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, именован сам за директора школе на период од 4 године
(ЕТШ „Паја Маргановић“, записник са 15. седнице Школског одбора,број 1196, датум
22.09.2020, Панчево).
*Школа је поднела захтев Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице, ради давања сагласности за
упис ученика за специјализацију. Решењем
Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице број 128611/73/2020-01 од 04.01.2021. Школа је добила сагласност на упис ученика
заспецијализацију у окиру профила туристички техничар, кувар, конобар и
посластичар. Циљ је да увођењем специјализације – петог степена, по некадашњој
класификација, школа постигне виши ниво рада, који ће проширити
спрецијализацијом у области економија, право и администрација.
*Школа је иницирала увођење наставе на матерњем језику за ученике чији је матерњи
језик мађарски и о томе је одржан састанак са представницима ове националне
мањине, уз закључак да се одговарајући захтев упути Покрајинском секретаријату и
Мађарском националном савету – дел.бр. 1544 од 08.01.2021.
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10. Моји сарадници
У кратком периоду од именовања за директора Економско-трговинске школе „Паја
Маргановић“, поред редовних активности директора, значјно време сам посветио
формирању тима сарадника од помоћника директора, до координатора и колега
којима сам поверио одређена задужења. Показало се да је такав избор био пун
погодак, што се потврђује свакодневно. Уместо затвореног и бирократског
приниципа рада, приступио сам формирању отвореног тима, са прецизним
задужењем за сваког члана и то према личном избору и афинитетима сваког од њих.
Отвореност подразумева укључивање свих заинтересованих колега, али и родитеља,
представника локалне самоуправе и социопартнера. У циљу ширења мреже
соципартнера организовао сам и сусрет директора свих школа у Панчеву и
представника Друштва директора школа Србије.
Дана 17.9.2020. године у нашој школи уприличен је сусрет директора панчевачких
школа и представника Друштва директора школа Србије.
Присутнима су се обратили чланови Управног одбора задужени за регион Београд,
Милош Бјелановић, задужен за гимназије, Милибор Саковић, задужен за струковна
удружења средњих школа, Дејан Недић, задужен за средње стручне школе и Бранка
Ивковић, задужена за музичке и уметничке школе.
Истакнута је важност приступања Друштву, јер само заједничким активностима и
удруженом иницијативом, можемо утицати на побољшање рада и стандарда свих
школа у Србији.
Уз пригодан ручак, који су припремили угоститељи наше школе, сви присутни су
уживали и комуникација је протекла у пријатељској атмосфери и договору за даљу
сарадњу.
Наша школа је обновила чланство у Друштву директора школа Србије, јер је оно
веома значајно за даљи развој, рад и позиционирање на листи средњих школа.
Школа је иницирала увођење наставе на матерњем језику за ученике чији је матерњи
језик мађарски и о томе је одржан састанак са представницима ове националне
мањине, уз закључак да се одговарајући захтев упути Покрајинском секретаријату и
Мађарском националном савету – дел.бр. 1544 од 08.01.2021.
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11. Прилози
1. -Фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на Факултету физичке културе
Универзитета у Београду
2. -Признање Факултета физичке културе најбољем студенту 4. године
(11.12.1999.)
3. -Уверење о лиценци за рад наставника, стручних сарадника и васпитача
(дел.бр.110-00-433/05-13 од 25.04.2007.)
4. -Решење о именовању чланова Школског одбора
(дел.бр. II-04-06-17/2014-15 од 02.07.2014.)
-Одлука о именовању чланова Тима за заштиту од насиља
(дел.бр.1045 од 16.09.2015.)
-Одлука о именовању чланова Тима за превенцију и борбу против насиља
(дел.бр. 1336-1 од 14.09.2016.)
-Одлука о именовању чланова Актива за развојно планирање
(дел.бр.695/1 од 06.06.2016.)
-Одлука о именовању чланова Педагошког колегијума
(дел.бр. 756 од 15.09.2016.)
5. -Решење о именовању директора ЕТШ,,Паја Маргановић''Панчево
(дел.бр. 119-01-00296/2020-03 од 17.08.2020.)
-Уговор о раду на одређено време-именовање вршиоца дужности директора
(дел.бр. 762/1 од 07.07.2020.)
- Уговор о раду на одређено време-именовање директора
(дел.бр. 1219/1 од 23.09.2020.)
6. -План рада директора за школску 2020/2021.
(дел.бр. 971 од 01.09.2020.)
-Записник са састанка директора средњих школа града Панчева
(дел.бр. 89 од 28.01.2021.)
7. –Уверење о савладаној обуци програма обуке за полагање испита за лиценцу за
директора установе образовања и васпитања
(дел.бр. 105/2021/73 од 01.02.2021.)
8. -Решење о формирању Педагошког колегијума, актива и тимова у школској 2020/21.
(дел.бр. 947 од 31.08.2020.)
-Записници са састанака Педагошког колегијума
(дел.бр. 885 од 20.08.2020., дел.бр. 1490 од 01.12.2020. и дел.бр. 1491 од 01.12.2020.)
9. -Записници са састанака Савета родитеља
(дел.бр. 1164 од 14.09.2020. и дел.бр. 167 од 19.02.2021.)
10. -Записници са седница Школског одбора
(дел.бр. 882 од 19.08.2020., дел.бр. 908 од 27.08.2020., дел.бр. 1144 од 09.09.2020.,
дел.бр. 1169 од 15.09.2020. и дел.бр. 1196 од 22.09.2020.)
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11.-Извештај о савладаној обуци за заштиту од пожара
(дел.бр. 1526 од 21.12.2020.)
12.-План обилазака часова
(дел.бр. 972 од 01.09.2020. и дел.бр. 1332 од 22.10.2020.)
13.-Извештаји о посети часовима педагога у РТШ,,Паја Маргановић''Панчево и
психолога у БШ,,Димитрије Парлић''Панчево
(дел.бр. 1281/1 од 01.09.2018., дел.бр. 1292/1 од 02.09.2019., дел.бр. 1908 од
05.12.2018., дел.бр. 649 од 14.05.2019. и дел.бр. 2218 од 11.12.2019.)
14.-Записници са састанака Стручних актива са директором школе
(дел.бр. 1441 од 20.11.2020., дел.бр. 1445 од 25.11.2020., дел.бр. 1407 од 10.11.2020.,
дел.бр. 1411 од 16.11.2020., дел.бр. 1412 од 16.11.2020., дел.бр. 1405 од 10.11.2020.,
дел.бр. 1386 од 06.11.2020., дел.бр. 1209 од 24.09.2020., дел.бр. 1349 од 28.10.2020.,
дел.бр. 1497 од 03.12.2020., дел.бр. 137 од 05.02.2021. и дел.бр. 148 од 12.02.2021.)
-Захтеви чланова Стручних већа за одобравање средстава за стручно усавршавање
(дел.бр. 1350 од 28.10.2020., дел.бр. 1511 од 15.12.2020. и дел.бр. 1528 од 18.12.2020.)
15.-Пријаве за учешће на пројектима
(дел.бр. 1179 од 16.06.2015., дел.бр. 805 од 10.07.2020., дел.бр. 1121 од 04.09.2020.,
дел.бр. 1223 од 29.09.2020., дел.бр. 1225 од 30.09.2020., дел.бр. 1298 од 14.10.2020.,
дел.бр. 1383 од 06.11.2020. и дел.бр. 1487 од 30.11.2020.)
16.-Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице о давању сагласности на упис ученика за
специјализацију у оквиру профила туристичко организатор, кувар, конобар и
посластичар
(дел.бр. 128-611/73/2020-01 од 04.01.2021.)
- Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице за верификацију образовних профила (туристичкохотелијерски техничар, кувар, конобар и посластичар)
(дел.бр. 128-022-444/2020-01 од 20.10.2020.)
17.-Записник са састанка представника школе и Градског одбора Савеза војвођанских
Мађара уз закључак да се Захтев за увођење наставе на мађарском језику (по дуалном
образовању) упути Покрајинском секретаријату и Мађарском националном савету
(дел.бр. 1544 од 08.01.2021.)
-Записник са састанка представника школе и Регионалне привредне коморе Панчева
(дел.бр. 43 од 18.01.2021.)
18.-Општинска, окружна и међуокружна теакмичења
19.-Активности у ЕТШ,,Паја Маргановић''Панчево у школској 2020/2021.
20.-Извод из матичне књиге рођених
-Држављанство
21.-Прилози портфолиу са обуке за директоре установа образовања и васпитања
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