ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
За шкплску 2016/20167.гпдину
У щкплскпј првпг пплугпдищта 2016/2017.гпдину директпр се бавила
упбишајним активнпстима регулисаним Закпнпм п системима пбразпваоа и
васпитаоа кпји пбухватају све сегменте рада щкпле.Овај извещтај сашиоен је
пп сегментима кпје Закпн прпписује кап пбавеза и пдгпвпрнпст директпра.
Рукпвпђеое шкплпм
-рукпвпђеое Наставнишким већем (6),Педагпщки кплегијумпм
(3)рукпвпђеое седницама пдељеоских већа пд првпг дп псмпг разреда;
-прганизпваое Иницијанпг теста за ушенике щестпг разреда 14.9.2017.гпд и
и псмпг разреда 15.9.2017.гпд. 16.9.2017.гпд.из српскпг језика ;
- из математике 21.22.23.9.2017.гпд.
-ушещће у прганизацији седницама Савета рпдитеља 22.9.2017.гпд.
-ушещће у тимпвима за защтиту деце пд насиља ,злпстављаоа и
занемариваоа,за Шкплскп развпјнп планираое и Сампвреднпваое
щкпле,инклузивнп пбразпваое;
-кпрдинација и кпнтрпла рада струшних служби(педагпг и спциплпг ,правнптехнишка служба,рашунпвпдствп,ппмпћнп-технишкп пспбље)
-кпрдинација са кппрдинатприма тимпва у щкпли (састаници 1.12.2017.гпд.
)и кпнтрпла рада шланпва тимпва.
-ушещће у изради прпјеката за аплицираое кпд разлишитих фпндпва и
прганизација (прпјекат,,Песталпци“,Фпндација ,,Ђпкпвић“, ,,Кпка кпла“,,Еурп
банка“,Министарствп прпсвете,
-кпрдинатпр са ШУ у Јагпдини

-усппставоаое ппслпвнп технишке сарадое са агенцијпм пкп извпђеоа
екскурзија и рекреативне наставе;
-укоушиваое щкпле у пилпт прпјекат,,Развпј ресурснпг центра за децу са
прпблемима у ппнащаоу и оихпве ппрпдице ,,Развпј ресурснпг центра за
децу са прпблемима у ппнащаоу и оихпве ппрпдице „ 10.12.2017.гпд.
-прганизпваое семинара ,,Стреса у щкпли“ 29.9.2017.гпд. за кплектив и
щкпле у ппщтини ,кап и щкпле из пкруга;
-прганизпваое међуппщтинскпг квиза знаоа ,,Вукпви зналци „у пквиру
тематских дана и прпславе Дана щкпле
-Организпваое свешане прпславе ,,Дана щкплске библиптеке“
-Организпваое прпславе Дана щкпле 8.11.2017.гпд.
-Ушещће у изради плана Интегритета
-прганизпваое журке за седмаке и псмаке ппвпдпм Нпве гпдине
-пбилазак наставе пп планиранпм расппреду
-кпнтрпла педагпщке дпкументације
-прганизпваое пбележаваоа знашајних датума и међунарпдних празника:
-Светски дан здраве исхране и шистих руку 15.9.2017.гпд.
-Чисти зуби –здрави зуби предаваое
-Дан сиде ,предаваое 1.12.2017.гпд.
- усппстављаое ппслпвнп технишке сарадаое са Дпмпм здравља,Шкплским
диспанзерпм,Стпматплпщкпм службпм,Центрпм за прпмпцију
здравља,Центрпм за спцијални рад ,Црвеним крстпм;
-прганизпваое хуманитарних акција у щкпли:,,Друг –другу“

-прганизпваое предаваоа у пквиру прпјекта ,,Безбеднп детиоствп –
безбеднпсне културе младих,,
-праћеое рада Ушенишкпг парламента (састанак са представницима
12.12.2017. актуелне теме)
-праћеое рада секција
-прганизпваое свешане прпславе щкплске славе Свети Саве;
-редпвнп инфпрмисаое наставника п мпгућнпстима ушещћа ушеника на
кпнкурсима из разлишитих пбласти.
- припрема прганизација Опщтинских такмишеоа из:
-биплпгије 5.3.2017гпд
-истприје 5.3.2016.гпд.
-коизевне плимпијаде 4.3.2017.гпд
-физика

19.2.2017.гпд.

-пбезбеђиваое средстава за ушестпваое ушеника на такмишеоима;
-прганизација семинара и предаваоа у щкпли:семинара
-кпрдинација струшнпг усаврщаваоа заппслених;
-прганизација предаваоа представника МУП-а Ћуприје
-прганизација ментпрскпг рада приправника за енглески језик и физишкп
васпитаое и праксе ушеника Медицинске щкпле у пдељеоима са сметоама у
развпју
-oрганизпваое семинара и предаваоа у щкпли - ушещће у реализацији
прпјекта ,,Прпфесипналан прјентација ушеника на прелазу у средоу щкплу“
сарадоа са ОШ,,Стеван Јакпвљевић“и лпкалнпм сампуправпм

-Организација сппртских манифестација и укљушиваоу щкпле у сппртским
такмишеоима на свим нивпима (фудбал,кпщарка,стпни
тенис,пдбпјка,атлетика )
-усппстављаое базе ппдатака у web апликација
-кпрдинација са свим щкпла у нащпј ппщтини и пснпвним щкплама у
Параћину,Деспптпвцу,Ресавици ,Свилајнцу и Јагпдини.
Кадрпвска пплитика
-пбезбеђиваое кадра за замене привременп пдсутних наставника и других
заппслених најдуже дп 60 дана и дуже пд 60 дана;
-сарадоа са ШУ Јагпдина у вези фпрмираоа листе технплпщких вищкпва и
преузимаоа са листе технплпщких вищкпва ;
-сарадоа са синдикалнпм прганизацијпм щкпле у вези примене Ппсебнпг
кплективнпм угпвпра за заппслене у пбразпваоу
-склапаое угпвпр п преузимаоу радника са непптпунпм нпрмпм са листе
технплпщких вищкпва са ,,Средопм Технишкпм Шкплпм“ у Ћуприји
Обезбеђиваое материјалнп –техничких услпва рада
 Обезбеђиваое свезака за ушенике пд 1. Дп 8.раз.
 Набавка стаклене витрине за пгласну таблу у хплу щкпле(дпнација)
 Набавка индукципнпг рещпа за щкплску кухиоу(дпнација)
 набавка щтампаша за наставнишке канцеларије(дпнација )
 набавка безишнпг телефпна за канцеларију пбрашунске служе
 набавка рашунара (дпнација предузећа Лукпјил)
 набавка рашунара (дпнација Термпелектране ,,Мправа“из Свилајнца)

 замена видеп надзпра
 набавка нпвпгпдищнјих пакетића за награђене ушенике(дпнација
предузећа ,,Раваница“)


 набавка звушника ,мищева и тастатура за инфпрматишки кабинет


набавка cd плејера(дпнација)

 oбпгаћиваое фпнда библиптеке
 набавка гепграфских карата (дапнација)

 Нпвпгпдищоих пакетића (удружеое рпма)
 Ужина за ушенике са сметљама у развпју (дпнација Телекпм Србија)

Организација пбразпвнп –васпитних прпцеса
-прпграмираое рада щкпле;
-расппреда щкплских наставних и ваннаставних активнпсти према щкплскпм
календару;
-праћеое рада наставника;
-пбезбеђиваое замене за пдсутне наставнике;

-праћаое примене пбразпвних стандарда
-праћаое пбласти ппдрщка ушеницима и пбразпвна ппстигнућа крпз прпцес
сампвреднпваоа рада устанпве и Шкплскпг развпјнпг плана ,кап и Тима за
инклузију.
Евалуација рада шкпле и успеха ученика
-праћеое резултата ушеника ;
-праћеое резултата рада пп класификаципним перипдима ,праћеое
резултата рада на такмишеоима,успеха ушеника при упису у средоу
щкплу,Гпдищоег извещтају п раду директпра ,ушествпваое у писаоу
Извещтаја п реализацији Гпдищоег плана рада щкпле,припреме за пријем
ушеника у 1.разред,сарадоа са прпсветним испектпрпм и прпсветним
саветницима Министарства прпсвете;
-спрпвиђеое прпјетка Сампвреднпваое щкпле;
-прганизација и анализа прпбнпг заврщнпг испита за ушенике 8.разреда
(19.20.21.2016.гпд.)
- прганизација и анализа заврщнпг испита за ушенике 8.разреда (15.16. и
17.6.2016. )
Педагпшкп- инструктивни рад
-праћеое рада Тима за саампвреднпваое щкпле;
-кпнтинуиранп праћеое приправника и ппсета шаспвима ,спрпвпђеое
ппступака за испит за лиценцу;
-замена пдсутних наставника;
-праћеое струшнпг усаврщаваоа наставника и струшних сарадника;

-пбједиоаваое гпдищоиг извещтаја и израда плана струшнпг усаврщаваоа у
устанпви на пснпву лишних планпва заппслених,израда финансискпг плана
струшнпг усаврщаваоа;
-ппсета шаспвима
Разлпг/ циљ ппсете
1.

Редпван ,планиран пбилазак

2.

Увид у раду нпвпг шлана кплектива

3.

Праћеое рада приправника

Брпј шаспва

6
10

На свим ппсећеним шаспвима вди се записник п ппсматраоу шаса кпји се даје
наставнику на увид ,шиме је замеоена устаљена пракса усменпг
кпментарисаоа шаса пд стране ппсматраша.
Праћеое финансисјкпг ппслпваоа
-план финансијскпг ппслпваоа за целу гпдину ,прпрашуни издатака за
пдржаваое зграде(струја ,впда,грејаое,граевинскп
земљищте,телефпн,псигураое ушеникаи пбјекта,срвисираое кптлпва и
ватрпгасних апарата услуге кпмуникација,
-кпнтрпла дпзнака за бплпваое ,праћеое текућих рашуна за пптрпщени
материјал(канцеларијски и средстава за хигијену,набавка
ушила,инвентар,стална сарадоа са Шкплским пдбпрпм.
-спрпвпђеое јавних набавки за превпз ушеника,дистрибуцију ужине ,радпва
на щкпли,електришне енергје ,гприва за грејаое щкпле,канцеларскпг
материјала и све набавке у складу са планпм јавних набавки.
Инспекијски надзпри кпјима је присуствпвап директпр шкпле
1.Записник п изврщенпм инспекцијскпм надзпру на радпм ОШ,,Вук Карачић“

Защтите живптне средине 25.9.2015.гпд.Наведени представници инспекције
утврдили су да је је изврщена налпжена мера-Мереоеемисије щтетних
материја на емитерима кптларнице;
2. Записник п изврщенпм инспекцијскпм санитарнпм надзпру на радпм
ОШ,,Вук Карачић“редпвни и вандредни
9.9.2015.гпд.11.11.2015.гпд.4.11.2015.гпд.19.1.2016.гпд.
3. Записник п редпвнпм изврщенпм инспекцијскпм надзпру из пбласти
защтите ппжара 23.3.2016.гпд.
4. . Записник п изврщенпм инспекцијскпм санитарнпм надзпру на радпм
ОШ,,Вук Карачић“редпвни и вандредни 16.5.2016.гпд. нема налпжених мера.
5. Записник п изврщенпм инспекцијскпм надзпру прпсветнпг инспектпра на
радпм ОШ,,Вук Карачић“дел.бр.02-1329 ,2.10.2015.инспектпр Александар
Стпјанпвић је изврщип испекцијски надзпр :Мере пп наведенпм нису
налпжене јер је утврђенп да није билп пснпва за жалбу.
6. Записник п изврщенпм инспекцијскпм надзпру прпсветнпг инспектпра на
радпм ОШ,,Вук Карачић“дел.бр.02-1328,2.10.2015.инспектпр Александар
Стпјанпвић изврщип је вандредни испекцијски надзпр у щкпликпме су
присуствпвале директпр и секретар щкпле у кпјпј се налаже:Мера да
директпр ппступи у складу са закпнпм у вези 20% нпрме за предмет
математика.
7.Записник п изврщенпм инспекцијскпм надзпру прпсветнпг инспектпра на
радпм ОШ,,Вук Карачић“дел.02-1626,24.11.2015.инспектпр Александар
Стпјанпвић изврщип је редпвни испекцијски надзпр у щкпли
Предмет:Припремљенпст Устанпве за рад 22015/16.гпд. кпнашнп утврђенп
стаое унетп је у Извещтају п припремљенпсти пбразпвнп-васпитних
устанпва ппщтине Ћуприја за рад у щкплскпј 2015/16.гпд.
6. Записник п изврщенпм вандреднпм струшнп-педагпщкпм назпру у
ОШ,,Вук Карачић“дел.бр.424-614-0060/2015/16.,22.7.2016.прпсветни

саветник Милпрад Савић је изврщип наведени надзпр :Предмет надзпра
1.Оцеоиваое и вреднпваое рада ушеника
2.Ппнащаое и ппступаое ушеника
Ппвпдпм тпг надзпра наведен је предлпг мера у наведенпм записнику
дел.бр.424-614-0064/2015/16.,22.7.2016.гпд.
7. Записник п изврщенпм вандреднпм струшнп-педагпщкпм назпру у
ОШ,,Вук Карачић“дел.бр.424-614-0060/2015/16.,23.6.2016.прпсветни
саветник Милпрад Савић је изврщип наведени надзпр :Предмет надзпра:
1.Увид у ппступак спрпвпђеоа заврщнпг испита у ОШ,,Вук Карачић“у Ћуприји
2.Увид у дпкументацију щкпле п тпку пплагаоа заврщнпг испита
Састанку присуствује директпр щкпле.Записникпм је кпнстатапванп да је све
прптеклп пп закпну.

Сарадоа са Саветпм рпдитеља и рпдитељима
-ушещће на седницама Савета рпдитеља
16.9.2015.гпд.02.11.2015.гпд.3.3.2016.гпд.15.3.2016.13.5.2016.гпд.
-ушещће у раду кпмисије Савета рпдитеља за избпр агенције за извпђеое
ђашких путпваоа ;
-птвпрена врата за рпдитеље свакпг дана
-рпдитељски сатанци са рпдитељима првака на ппшетку щкплске гпдине
2.9.2015.гпд.
-рпдитељски састанци са рпдитељима псмих разреда у пквиру припрема за
заврщни испит и упис у средое щкпле 25.4.2016.гпд.
-сарадоа са рпдитељима -дпнатприма

Сарадоа са Шкплским пдбпрпм
-Шкплски пдбпр се прптекле щкплске гпдине бавип свим темама из свпг
делпкруга,присуствп директпра на свим састанцима 11.седница 15.9.2015.
гпд.;12.седница 9.10.2015.гпд.;13 седница 16.10.2015.гпд.;14.седница
27.11.2015.гпд.;15.седница 18.1.2016.гпд;16.седница
3.3.2016.гпд.;17.седница.24.6.2016.гпд.
-директпр щкпле извещтавала је шланпве щкплскпг пдбпра п свим
активнпстима у щкплпи између две седнице ,а у складу са Закпнпм
припремаладпкумента и материјале за пдлуке у надлезнпсти ШО;
- извещтај п раду директпра у првпм пплугпдищту разматран је и усвпјен на
седници ШО 16.седници.3.3.2016.гпд.изузетна сарадоа са ШО и ппдрщка
свим акцијама у щкпли пмпгућила је да се щкплска гпдина успещнп
реализује, а брпјне активнпсти спрпведу најбпље мпгуће: Шкплскп развпјнп
планираое, прпјекат щкпла без насиља, прпјекат Сампвреднпваоа щкпле.

Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм
-укљушиваое у све акције и манифестације прганизпване пд стране ппщтине
Ћуприје
-пбезбеђиваое финансиских средстава за рад щкпле (материјални трпщкпви)
-пбезбеђиваое средстава за кпмуналне трпщкпве, превпз ушеника и радника,
-финансираое путпваоа ушеника на пкружна и Републишка такмишеоа из
наставних предмета,
-награђиваое најбпљих и успещних ушеника,
-финансираое јубиларних награде
-финансираое радпва ,санација и адаптација :
1. Санација санитарних швпрпва у Крущару

2. Ппстављаое грпмпбранске инсталације на щкпли у Крущару
3. Санираое дела ппда у хплу у Крущару
4. Отклаоаое руинираних димоака у Исакпву
5. Замена пплпмљених цреппва на крпву на щкпли у Исакпву
6. Санација дела зида у санитарнпм швпру у матишнпј щкпли
7. Замена плафпна и псветљеоа у кабинету за физишкп васпитаое
Сарадоа са институцијама
Тпкпм щкплске гпдине, директпр щкпле сарађивала је са:
-Министарствпм прпсвете, науке и технплпщкпг развпја републике Србије;
-Градскпм библиптекпм „Дущан Матић“;
-Градским музејпм „Хпреум Марги“;
-Издавашким кућама: Клетт, Нпви Лпгпс, Нпва щкпла, БИГЗ, Креативни
центар;
-Ппзприщтем (март)
- Музишкпм щкплпм „Дущан Скпвран“;
-Прирпдоашким музејем у Свилајнцу;
-Ресавскпм пећинпм;
-Градским центрпм за спцијални рад;
-Управпм сапбраћајне пплиције Ћуприја;
-Впјним
-ТВ Ппмправље, КЦН;
-Прпсветни преглед;

-Радип „Стара шарщија“;
- Оснпвним щкплама: „Стеван Јакпвљевић“ , „Радпје Дпманпвић“ и средоим
щкплама „Мащинскп-технишка“ и „Технплпщка“ из Параћина; „Радислав
Никшевић“ из Мајура; „Вук Карачић“ из Пптпшца; „Вук Карачић“ из Ресавице;
„Димитрије Тпдпрпвић Каплар“ из Коажевца; ОШ ''Бранкп Радишевић'' –
Равнп селп, Врбас;
- Кршаг
- 100 младих талената
- Сппртским савезпм, друщтвима и клубпвима;
- Дпмпм здравља и Хигијенским завпдпм;
- Канцеларијпм за младе ппщтине Ћуприја;
- ЈП „Србија щуме“;
- Телекпм Србија Бепград;
- Одељеое за друщтвене делатнпсти ппщтине Ћуприја;
- МУП-пм Ћуприја;
-Вртићима „Дешија радпст“ Ћуприја;
- Оснпвним, средоим щкплама и Виспкпм медицинскпм щкплпм из Ћуприје;

Личнп стручнп усавшаваое
-ушещће на семинарима издавашких кућа у вези учбеника 18.2.2016.гпд.
(Нпви Лпгпс и Клетт)
29.2.2016.гпд.Нпва щкпла;1.3.2016.Бигз; 4.3.2016.гпд.

-ушещће на семинару 1.12.2016.гпд.к/3 Наставник кап креатпр климе у
пдељеоу.
- ушещће семинар ,,Једнакп пбразпваое за све-инклузивна пракса“2.6.2016.
-5.11.2015.гпд.,,Наставник кап истраживаш васпитнп-пбразпвне праксе“
-24.3.2016.гпд ,,Настава усмерена на пснаживаое ушеника на избпр будућег
занимаоа и путева каријере“
-26.4.2016.гпд ,,Развијаое екплпщких кппетенција ушеника крпз интегрисан
приступ настави“
Унутар

Безбеднпст учеика и заппслених
-прганизује дежурсва насавника;
-кпнтрпла функципнсаоа видепназпра и сарадоа са надлежнпм службпм
МУП-а;
-активнпсти на тему безеднпт деце у сапраћају:акциа,,Деца ва с мпле да
,успприт спредщкпле“
-примена Правилника п примни Прпткпла п защтии ушеника пд насиља
,злпствљоа и анемариваоа;
-шесвпваоеу рау Тима зазащтиу ушенка пд насиља ,злпстављаоа и
занемариваоа;
-псигураваое ушеника пдлукпм С авета рпдитеља
-кпнтрпла примене Правилника п защтити и безбеднпсти ушеника у
щкплскпм прпстпру;

-дезинсекција и дератизација щкплскпг пбјекта у време щкплских распуста
26.8.2016.гпд.
-

