ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
За школску 2015/2016.годину
У школској 2015/2016.години директорка се бавила уобичајним активностима
регулисаним Законом о основама система образовања и васпитања који обухватају све
сегменте рада школе.Овај извештај сачињен је по сегментима које Закон прописује као
обавеза и одговорност директора.
Руковођење школом
-руковођење седницама Наставничког већа (12), Педагошким колегијумом (4),
руковођење седницама одељењских већа од првог до осмог разреда;
-учешће у раду тимова за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, за
Школско развојно планирање, стручног актива за самовредновање, стручног тима за
инклузивно образовање
-коoрдинација и контрола рада стручних служби (педагог и социолог, правно-техничка
служба, рачуноводство, помоћно-техничко особље)
-континуирано обавештавање свих запослених о свим значајним питањима за рад
школе
-организовање и контрола извођења излета, екскурзија и наставе у природи;
-организација Општинских такмичења из:
-биологије 06.03.2016.год
-географије 13.03.2016.год.
-књижевне олимпијаде 02.04.2016.год.
-организовање Окружног такмичења из биологије 09.04.2016.год.
-организација пробног завршног испита за ученике осмог разреда 19,20, и 21.4.
2016.године
- организација завршног испита за ученике осмог разреда наше школе 15.16, и
17.6.2016. године
-координација рада Окружне комисије за завршни испит са школама на подручју
општине Ћуприја у смислу подношења извештаја и обавештења
-обезбеђивање средстава за учествовање ученика на такмичењима;
-организација семинара и предавања у школи:семинара
-обука за дежурне наставнике, прегледаче и супервизоре на завршном испиту
-координација стручног усавршавања запослених;
-организација предавања представника МУП-а Ћуприје 19.11.2015. ,,Вршњачко
насиље'', 01.12.2015.год.,,У зачараном кругу дроге и алкохола“;16.12,2015.,,Безбедност
у саобраћају“
-организација менторског рада приправника за биологију и физичко васпитање и
праксе ученика Медицинске школе у одељењима са сметњама у развоју
-oрганизовање семинара и предавања у школи- учешће у реализацији пројекта
,,Професионална оријентација ученика на прелазу у средњу школу“, сарадња са
ОШ,,Стеван Јаковљевић“ из Параћина
-Организација спортских манифестација-успостављање сарадње са основним школама
из Параћина и Јагодине у оквиру ''Вукових дана''
-организовање припрема полагања за лиценцу наставника у старијим разредима

-организација хуманитарних акција
-успостављање базе података у web апликацијама
-кординација са Школском управом и са свим школа у нашој општини
Кадровска политика
-обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних наставника и других запослених
најдуже до 60 дана
-сарадња са ШУ Јагодина у вези формирања листе технолошких вишкова
-сарадња са синдикалном организацијом школе у вези примене Посебног колективног
уговора за запослене у образовању
-склапање уговора
о преузимању радника са непотпуном нормом са листе
технолошких вишкова са ОШ ''17.октобар'' из Јагодине, Медицинском школом из
Ћуприје, ОШ,,Момчило Поповић Озрен“ из Параћина
Обезбеђивање материјално –техничких услова рада
 постављање паноа са истакнутим личностима- бившим ђацима наше школе
 тапацирање оштећеног дела врата на директоровој и секретаревој канцеларији
(донација родитеља)
 фарбање канти за смеће(донација предузећа „Гиле гас“)
 фарбање клупа у дворишту школе у матичној и подручној школи у Крушару
(донација материјала)
 фарбање столарије у подручној школи (донација материјала)
 уређивање стоно- тенис сале (куповина стола за стони тенис)
 замена наслона и седишта на дотрајалим столицма
 уређење наставничке канцеларије у великој школи (ормари за дневнике и
потребне материјале у настави)
 набавка скенера са штампачем (донација )
 санација санитарних чворова у подручној школи у Крушару и дела зида у
санитарном чвору у матичној школи (финансијска средства локалне самоуправе)
 замена плафона и замена електричне инсталације у кабинету за физичко
васпитање у матичној школи школи (финансијска средства локалне самоуправе)
 донација таблет рачунара за разредне старешине нижих разреда
 набавка кошаркашких,одбојкашких и фудбалских лопти
 набавка звучника,мишева и тастатура за информатички кабинет
 набавка пројектора (донација)
 набавка cd плејера(донација)
 oбогаћивање фонда библиотеке
 набавка географских карата (донација)
 набавка зимзелених садница (туја)за ограду поред спортских терена (40
садница),новогодишњих јелки и листопадних садница (донација-дрво
генерације)
 набавка слова за натпис назива школе на школи(донација)
 набавка дигиталних сатова за холове у великој и малој школи

 обезбеђена донација за наградне екскурзије ученика и наставника у Сисевцу,
Свилајнцу, Ресавској пећини и Лисинама
 донације послужења за општинска и окружно такмичење (пекаре „Камбера“ и
предузећа „Бахус“ из Параћина)
 Донација новогодишњих пакетића (Удружење рома)
 Ужина за ученике са сметњама у развоју (донација Телеком Србија)
Организација образовно –васпитног процеса
-програмирање рада школе;
-распоред школских наставних и ваннаставних активности према школском календару;
-праћење рада наставника;
-обезбеђивање замене за одсутне наставнике;
-праћење примене образовних стандарда
-праћење остваривања подршке ученицима и образовних постигнућа кроз процес
самовредновања рада установе и Школског развојног плана, као и стручног тима за
инклузивно образовање
Евалуација рада школе и успеха ученика
-праћење резултата ученика
-праћење резултата рада по класификационим периодима, праћење резултата рада на
такмичењима, успеха ученика при упису у средњу школу, Годишњег извештаја о раду
директора, учествовање у писању Годишњег извештаја о реализацији Годишњег плана
рада школе, припреме за пријем ученика у 1.разред, сарадња са просветним
инспектором и просветним саветницима Министарства просвете;
- спровођење Самовредновања школе;
-организација и анализа пробног завршног испита за ученике 8.разреда (19,20, и 21.4.
2016.год.)
- организација и анализа завршног испита за ученике 8.разреда (15.16. и 17.6.2016.)
Педагошко- инструктивни рад
-праћење рада стручног актива за самовредновање школе;
-континуирано праћење приправника и посета часовима, спровођење поступака за
полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
-замена одсутних наставника;
-праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника;
- обједињавање годишњег извештаја и израда плана стручног усавршавања у установи
на основу личних планова запослених, израда финансијског плана стручног
усавршавања;
-посета часовима
Разлог/ циљ посете
Број часова
1.
Редован, планиран обилазак
10
2.
Увид у рад новог члана колектива
6
3.
Праћење рада приправника
10

За све посећене часове је писан протокол о посматрању часа који се даје наставнику на
увид, чиме је замењена устаљена пракса усменог коментарисања часа од стране
посматрача.
Праћење финансијског пословања
-план финансијског пословања за целу годину,прорачуни издатака за одржавање
зграде (струја,вода,грејање,грађевинско земљиште,телефон,осигурање ученикаи
објекта,сервисирање котлова и ватрогасних апарата,услуге комуникација)
- контрола дознака за
боловање, праћење текућих рачуна за потрошени
материјал(канцеларијски и средстава за хигијену,набавка учила,инвентар,стална
сарадња са Школским одбором)
-спровођење јавних набавки за превоз ученика, дистрибуцију ужине,радова на
школи,електричне енергије,горива за грејање школе,канцеларијског материјала и све
набавке у складу са планом јавних набавки.
Инспекијски надзори којима је присуствовао директор школе
1.Записник о извршеном инспекцијском надзору на рад ОШ,,Вук Караџић“
Заштите животне средине 25.9.2015.год.Наведени представници инспекције утврдили
су да је је извршена наложена мера-Мерењеемисије штетних материја на емитерима
котларнице;
2. Записник о извршеном инспекцијском санитарном надзору на рад ОШ,,Вук
Караџић“, редовни и вандредни 9.9.2015.год., 11.11.2015.год., 4.11.2015.год.,
19.1.2016.год.
3. Записник о редовном извршеном инспекцијском надзору из области заштите
пожара 23.3.2016.год.
4.Записник о извршеном инспекцијском санитарном надзору на рад ОШ,,Вук
Караџић“, редовни и ванредни 16.5.2016.год; нема наложених мера.
5. Записник о извршеном инспекцијском надзору просветног инспектора на рад
ОШ,,Вук Караџић“, дел.бр.02-1329, 02.10.2015. Инспектор Александар Стојановић је
извршио испекцијски надзор:Мере по наведеном нису наложене јер је утврђено да
није било основа за жалбу.
6. Записник о извршеном инспекцијском надзору просветног инспектора на рад
ОШ,,Вук Караџић“, дел.бр.02-1328, 2.10.2015. Инспектор Александар Стојановић
извршио је вандредни инспекцијски надзор у школикоме су присуствовале директор и
секретар школе у којој се налаже: Мера да директор поступи у складу са законом у
вези 20% норме за предмет математика.
7.Записник о извршеном инспекцијском надзору просветног инспектора на рад
ОШ,,Вук Караџић“дел.02-1626,24.11.2015.Инспектор Александар Стојановић извршио
је редовни инспекцијски надзор у школи. Предмет: Припремљеност Установе за рад
2015/16.год. Коначно утврђено стање унето је у Извештај о припремљености
образовно-васпитних установа општине Ћуприја за рад у школској 2015/16.год.
6. Записник о извршеном вандредном стручно-педагошком назору у ОШ,,Вук
Караџић“дел.бр.424-614-0060/2015/16.,22.7.2016.Просветни саветник Милорад Савић
је извршио наведени надзор.Предмет надзора:
1.Оцењивање и вредновање рада ученика
2.Понашање и поступање ученика

Поводом тог надзора наведен је предлог мера у наведеном записнику дел.бр.424-6140064/2015/16.,22.7.2016.год.
7. Записник о извршеном вандредном стручно-педагошком назору у ОШ,,Вук
Караџић“дел.бр.424-614-0060/2015/16.,23.6.2016. Просветни саветник Милорад Савић
је извршио наведени надзор.
Предмет надзора:
1.Увид у поступак спровођења завршног испита у ОШ,,Вук Караџић“у Ћуприји
2.Увид у документацију школе о току полагања завршног испита
Састанку присуствује директор школе. Записником је констатовано да је све протекло
по закону.
Сарадња са Саветом родитеља и родитељима
-учешће на седницама Савета родитеља 16.9.2015.год., 02.11.2015.год., 3.3.2016.год.,
15.3.2016., 13.5.2016.год.
-учешће у раду комисије Савета родитеља за избор агенције за извођење ђачких
путовања;
-отворена врата за родитеље сваког дана
-родитељски састанци са родитељима првака на почетку школске године 02.9.2015.год.
-родитељски састанци са родитељима осмих разреда у оквиру припрема за завршни
испит и упис у средње школе 25.04.2016.год.
-сарадња са родитељима -донаторима
Сарадња са Школским одбором
-Школски одбор се протекле школске године бавио свим темама из свог
делокруга,присуство директора на свим састанцима 11.седница: 15.9.2015. год,
12.седница: 9.10.2015.год, 13.седница: 16.10.2015.год, 14.седница: 27.11.2015.год,
15.седница: 18.1.2016.год, 16.седница: 3.3.2016.год, 17.седница: 24.6.2016.год.
-директор школе извештавала је чланове Школског одбора о свим активностима у
школи и између две седнице,а у складу са Законом припремаладокумента и материјале
за одлуке у надлежности ШО;
- извештај о раду директора у првом полугодишту разматран је и усвојен на седници
ШО, 16.седници: 3.3.2016.год, изузетна сарадња са ШО и подршка свим акцијама у
школи омогућила је да се школска година успешно реализује, а бројне активности
спроведу најбоље могуће: Школско развојно планирање, Пројекат школа без насиља,
Самовредновање школе.

Сарадња са локалном самоуправом
-укључивање у све акције и манифестације организоване од стране општине Ћуприја
-обезбеђивање финансијских средстава за рад школе(материјални трошкови)
-обезбеђивање средстава за комуналне трошкове,превоз ученика и радника,
-финансирање путовања ученика на Окружна и Републичка такмичења из наставних
предмета
-награђивање најбољих и успешних ученика
- финансирање јубиларних награда

- финансирање радова, санација и адаптација:
1.Санација санитарних чворова у Крушару
2.Постављање громобранске инсталације на школи у Крушару
3.Санирање дела пода у холу у Крушару
4.Отклањање руинираних димњака у Исакову
5.Замена поломљених црепова на крову на школи у Исакову
6.Санација дела зида у санитарном чвору у матичној школи
7.Замена плафона и осветљења у кабинету за физичко васпитање
Сарадња са институцијама
Током школске године, директор школе сарађивала је са:
-Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
-Градском библиотеком „Душан Матић“;
-Градским музејом „Хореум Марги-Равно“;
-Издавачким кућама: Клетт, Нови Логос, Нова школа, БИГЗ, Креативни центар;
-Позориштем ''Моравиште''
- Музичком школом „Душан Сковран“;
-Природњачким музејем у Свилајнцу;
-Ресавском пећином;
-Градским центром за социјални рад;
-Управом саобраћајне полиције Ћуприја;
-Војском Србије
-ТВ Поморавље, КЦН;
-Просветни преглед;
-Радио „Стара чаршија“;
- Основним школама: „Стеван Јаковљевић“ , „Радоје Домановић“ и средњим школама
„Машинско-техничка“ и „Технолошка“ из Параћина; „Радислав Никчевић“ из Мајура;
„Вук Караџић“ из Поточца; „Вук Караџић“ из Ресавице; „Димитрије Тодоровић
Каплар“ из Књажевца;
- Спортским савезом, друштвима и клубовима;
- Домом здравља и Заводом за јавно здравље;
- Канцеларијом за младе општине Ћуприја;
- ЈП „Србија шуме“;
- Телеком Србија Београд;
- Одељење за друштвене делатности општине Ћуприја;
- МУП-ом Ћуприја;
-Вртићима „Дечија радост“ Ћуприја;
- Основним, средњим школама и Високом медицинском школом из Ћуприје;

Лично стручно усавшавање

-учешће на семинарима издавачких кућа у вези уџбеника 18.2.2016.год. (Нови Логос и
Клетт)
29.2.2016.год.Нова школа;1.3.2016.Бигз -4.3.2016.год.
-учешће на семинару 1.12.2016.год.''Наставник као креатор климе у одељењу'' (К-3)
- учешће на семинару ,,Једнако образовање за све-инклузивна пракса“ (2.6.2016.)
- семинар 5.11.2015.год.,,Наставник као истраживач васпитно-образовне праксе“
-24.3.2016.год. ,,Настава усмерена на оснаживање ученика на избор будућег занимања
и путева каријере“
-26.4.2016.год ,,Развијање еколошких копетенција ученика кроз интегрисан приступ
настави“
Унутар
Безбедност ученика и запослених
-организује дежурства насавника;
-контрола функционсања видеоназора и сарадња са надлежном службом МУП-а;
-активности на тему безбедност деце у саораћају: Акција ,,Деца вас моле да
успоритеиспредшколе“
-примена Правилника о примени Протокола о заштити ученика од
насиља,злостављања и занемаривања;
-учествовањеу раду Тима зазаштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања;
- осигуравање ученика одлуком Савета родитеља
-контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика у школском
простору;
-дезинсекција и дератизација школског објекта у време школских распуста
26.8.2016.год.
Директор школе
Весна Вијоровић

