ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О
РАДУ ДИРЕКТОРА
Школске 2014/2015.
године

- ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА-

Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности
директора школе, прописане у чл. 62 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Статут школе и др. подзаконски акти,
као и Годишњи план рада школе и Програм рада директора.

СТАЛНИ И ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ

(по месецима)

СЕПТЕМБАР
-

упознавање ученика I разреда са радом школе, правилима и обавезама. Како
поступити у разним ситуацијама, коме се обратити (у сарадњи са школским
психологом, одељенским старешинама и школским полицајцем)

-

обезбеђивање материјалних услова за неометано фунционисање школе, решавање
проблема блокаде рачуна услед адвокатских трошкова који су већ регулисани и
услед неисплаћене зараде пензионисаног радник С. Иветић након одласка у пензију
за неискоришћени одмор

-

организовање практичне наставе у блоку у вези теоријске наставе Познавања
саобраћајних правила и прописа код образовних профила ТДС,ТУТ и ВМВ

-

подела послова и организовање израде ГПРШ, за школску 2014/2015. годину и
израду Ценуса

-

организовање и израда извештаја за претходну школску годину

-

прикупљање података од финансијске и правне службе и стручних већа и израда
плана набавке потрошног материјала, наставних средстава и опреме

-

контрола сређености педагошке документације за претходну школску годину

-

контакт и сарадња са предузећима у којима ће ученици обављати практичну наставу
у складу са Наставним пламом и програмом (потписивање уговора)

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

Организација и свакодневно праћење рада школе и решавање текућих
проблема (распореда часова, учионица, дежурства наставника и ученика...)

-

учешће и изради ГПРШ и Ценус

-

учешће у раду утврђивању за 40-то часовног радног времена запослених и израда
решења и задужења запосленима

-

обављен разговор са одељењским старешинама

-

организовање и руковођење седнице наставничког већа (подношење извештаја за
школску 2013/2014. годину)

-

организовање изборне наставе (формирана група са 14 ученика због ограничења у
броју ученика по одељењима, обавештена ШУ)

-

унапређење безбедности ученика и објеката (обезбеђени голови на школском терену
и објекат у школском дворишту)

-

организовање и спровођење инклузивног образовања

-

организовање седнице ШО и подношење извештаја одбору

-

организовање присуства на Заједници саобраћајних школа која се одржава у
Зрењанину

-

појачан васпитно – дисциплински рад са одељењем 1/3, како се односити према
ученику који ради по ИОП-у

-

разговор са родитељем ученика који ради по ИОП-у

-

организовање преузимања радника који су вишак по листи ШУ

-

стручно усавршавање (ОШ ,,Горан Остојић‘‘ - ,,Психолошки аспекти катастрофа‘‘)

-

организовање савета родитеља (избор новог члана, избор осигуравајуће куће)

-

учешће у раду стручног већа за саобраћај (организовање практичне наставе – обука
вожње, извештај са Заједнице саобраћајних школа)

-

организовање учешћа на семинар за предаваче који ће изводити едукацију за
инструкторе вожње и сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја

-

организовање одељењских већа

-

организовање јавне набавке за аутомобил за обуку вожње за ученике (усклађивање
са новим ЗОБС-ом)

-

учешће у активу директора школа

-

појачан васпитно – дисциплинсли рад са ученицима 3/5 (Милошевски Александар,
Урошевић Иван)

-

састанак са просветним саветником Милорадом Савићем из ШУ Јагодина у вези
ИОП-а (тим за ИОП)

-

сарадња са Заједницом саобраћајних школа у вези организовања практичне наставе,
набавка и припрема нових тестова за полагање

-

појачан васпитно – дисциплински рад са ученицима 2/4 (Ристић Андрија, Беговић
Војо, Пурић Дејан, Петрески Виктор)

ОКТОБАР
-

преглед глобалних и оперативних планова наставника

-

израда распореда посете наставе

-

организовање хуманитарне акције скупљања новчане помоћи за ученицу Ристић
Марију 3/4 за лекарско уверење потребно за обуку вожње

-

обезбеђивање услова за остваривање практичне наставе у блоку (тестови за
полагање теоретског дела испита за полагање вожње и набавка штампача за потребе
израде тестова)

-

појачан васпитно – дисциплински рад са ученицом 3/4, Тијаном Јаковљевић
(одељењски старешина, мајка, психолог)

-

разговор са мајком ученика који ради по ИОП-у

-

решавање текућих проблема у обуци вожње, обављен раговор са инструктором
Дицић Гвозденом

-

планирање и организација
класификационог периода

-

инструкторско – педагошки рад, обилазак практичне наставе (обука вожње, Војкан
Крстић)

-

обустава рада 22.10.2014. због штрајка просветних радника

-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

учешће у припреми и изради Финансијског плана и Плана јавних набавки (заједно са
финансијском и правном службом)

седница

одељењских

већа

на

крају

првог

НОВЕМБАР
-

припрема и руковођење седницама наставничког већа

-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

разговор са начелником за управне послове ПУ Јагодина у вези признавања обуке из
прве помоћи која се реализује у оквиру практичне наставе у блоку

-

разговор са ученицима који су у обуци везано за однос инструктора Дицић Гвоздена
у току часа

-

сарадња са локалном самоуправом у вези са набавком возила за обуку

-

побољшање безбедности ученика (залепљено упозорење на објекту у дворишту
школе који није у фунцкији)

-

контрола извођења практичне наставе у блоку (обуке вожње) и разговор након
извршене контроле

-

присуство Заједници саобраћајних школа у Земуну (учешће саобраћајних школа у
едукацији инструктора вожње)

-

обилазак општинског просветног инспектора

-

учешће у активу директора школа

-

организација наставе у условима штрајка просветних радника

-

обилазак практичне наставе, разговор са директором ЈКП Равно 2014.

-

организовање полагања тестова и вожње

-

сарадња са локалном самоуправом (састанак директора са председником општине –
акција Србија у ритму Европе)

-

организовање ученика и спровођење аудиције за учешће ученика у манифестацији
Србија у ритму Европе

-

планирање средстава за наредну буџетску годину

-

учешће у изради финансијског плана

-

проблеми у реализацији праактичне наставе у блоку (обука вожње) због недостатка
ученика који су положили тестове

-

сарадња са финансијском службом Општине Ћуприја

ДЕЦЕМБАР
-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

састанак Педагошког колегијума (план уписа)

-

разговор са председником општине Нинославом Ерићем у вези плана уписа и
сарадње са TRUCK-LITE, будуће фабрике у Ћуприји

-

разговор са одељењем 1/3 у вези односа према ученику који ради по ИОП-у

-

појачан вапитно-дисциплински рад са ученицом Милицом Савић (одељењски
старешина, родитељ, школски полицајац, стручни сарадник)

-

организовање полагања тестова и вожње

-

организација уградње дуплих команди у новокупљено возило за извођење практичне
наставе у блоку

-

организовање акције добровољног давања крви

-

састанак у ШУ Јагодина (предлог плана уписа, безбедност и превенција насиља,
активносту у обележавању Св. Саве)

-

органозовање замене наставника услед изостајања поводом славе Св. Никола

-

организовање одељењских и наставничких већа на крају првог полугодиште
2014/2015. године

-

састанак са саветником Милорадом Савићем

-

учешће у активу директора школа

-

обустава рада 22.12.2014. због штрајка просветних радника

-

учешће у ради Школског одбора у вези усвајања предлога финансијског плана

-

извештавање ШУ у Јагодини поводом штрајка просветних радника

-

појачан васпитно дисциплински рад са учеником Матић Милутином 2/4 због
изостајања (одељењски старешина, родитељ, стручни сарадник)

-

припрема и прикупљање података за полугодишњи извештај рада школе

JАНУАР
-

припрема за почетак другог полугодишта

-

организовање и руковођење седнице наставничког већа (подношење извештаја за
прво полугодиште школске 2014/2015. године)

-

стручно усавршавање у оквиру установе (Пасивна безбедност у саобраћају –
Младеновић Дејан, Каријерно вођење – Слободанка Илић)

-

сарадња са тимом за самовредновање

-

организација обележавања Светог Саве

-

израда развојног плана

-

разматрање извештаја пописне комисије за 2014. годину

-

израда плана јавних набавки за 2015. годину

-

анализа усвојеног финансијског плана

-

учешће у раду Школског одбора

-

предлог плана уписа за наредну школску годину

-

појачан васпитно дисциплински рад са учеником Н. Стефаном 1/3 због
изостајања и дисциплине (одељењски старешина, родитељ, стручни сарадник)

-

обијена школска радионица, сарадња са ПС Ћуприја поводом догађаја

-

организација полагања испита вожње у оквиру практичне наставе

-

разматрање проблема признавања Прве помоћи уз сарадњу са ПУ Јагодина

-

поновно обијање школе, разматрање решења

ФЕБРУАР
-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

учешће у раду стручног већа за саобраћај (организација специјалистичког испита,
припрема за такмичење)

-

сарадња са ШУ у Јагодини поводом плана уписа

-

састанак поводом плана уписа за наредну годину са представником Министарства
просвете (Крагујевац)

-

контрола и праћење рада инструктора вожње након уочених неправилности

-

рочиште у суду Којић против школе (дешавања из претходног периода)

-

организовање и руковођење седницом наставничког већа поводом плана уписа

-

учешће у раду актива школа Ћуприје

-

разговор са ученицима који су у обуци вожње услед уочених неправилности у раду
инструктора

-

разматрање завршног рачуна

МАРТ
-

разговор са ученицима који су у обуци вожње услед уочених неправилности у раду
инструктора

-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

учешће у раду седнице одељенских већа

-

припрема и руковођење седницама наставничког већа

-

организација полагања завршних и матурских испита

-

анализа успеха на крају трећег периода оцењивања за завршне разреде

-

организовање одласка ученика на трибину ,,Насиље у партнерској вези``

-

обилазак противпожарне инспекције и планирање послова у вези са препорукама и
извештајем исте

-

организовање и учешће у презентацији школе на ,,НОУ ФЕСТУ``

-

учешће у раду тима за заштиту од насиља (ученици Тијана Јаковљевић и Миљана
Павловић)

-

припрема и организовање школе за Спољашње вредновање квалитета рада установе

-

рочиште на суду (Драгиша Ћурић)

-

спровођење дисциплинског поступка против запосленог Дицић Гвоздена –
Инструктора вожње, поводом уочених неправилности у раду

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Младеновић Дејан – Основи
путева и улица, 3/2)

-

инструкторско – педагошки рад у оквиру испита за лиценцу (обилазак наставе,
Грујић Иван – саобраћајна инфраструктура 3/4)

-

обилазак инспекције за заштиту животне средине и планирање послова у вези са
препорукама и извештајем исте

-

инструкторско – педагошки рад у оквиру испита за лиценцу (обилазак наставе,
Милановић Синиша – обука вожње 3/4)

-

састанак савета за образовање Општине Ћуприја

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Ивановић Синиша – Српски језик
и књижевност, 3/2)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Стојановић Мирјана – Биологија,
1/1)

-

организовање учешћа ученика у акцији ,,Безбедно понашање у саобраћају``

АПРИЛ
-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Петковић Слађана – Практична
настава, 2/2)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Антић Раде - Српски језик и
књижевност, 4/3)

-

организовање акције пролећног чишћења школе

-

стручно усавршавање (Висока школа струковних студија, Крагујевац, ,,Савремене
тенденције у друмском саобраћају)

-

организовање и учешће седница одељенских и наставничких већа за незавршне
разреде)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Станисављевић Владан –
Математика, 1/2)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Војиновић Александар – Ликовно
васпитање, 2/1)

-

учешће у раду стручног већа за саобраћај (завршни и матурски испити)

-

рад са тимовима

-

учешће у раду Заједнице саобраћајних школа (Сомбор)

-

организовање специјалистичког испита (закуп возила која школа не поседује)

-

учешће у раду тима за маркетинг школе

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Милошевић Ирена – Музичко
васпитање, 1/2)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Ђорђевић Сузана – Математика,
2/3)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Дебелногић Миланка –
Механика, 1/3)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Васиљевић Драгана – Енглески
језик, 1/3)

-

инструкторско – педагошки рад (обилазак наставе, Пантић Даниела – Географија,
1/3)

-

припрема за екстерно вредновање установе

-

организовање и спровођење вршњачке едукације уз сарадњу са Агенцијом за
безбедност саобраћаја

МАЈ
-

припрема и руковођење седницама наставничког већа

-

редовна контрола сређености педагошке документације

-

редовна контрола Књиге дежурних наставника

-

припреме за организовање завршних и матурских испита за завршне разреде

-

организовање припремне наставе за разредне испите

-

организовање разредних испита за завршне разреде

-

организовање поправних испита за завршне разреде

-

именовање комисија за полагање разредних испита

-

утврђивање задужења и динамике рада за мај и јун

-

екстерно вредновање установе

-

органозовање реализације блок наставе за Познавање саобраћајних прописа и Прве
Помоћи

-

организовање и утврђивање динамике припремне наставе за поправне испите и
завршне и матурске испите

-

учешће у раду актива школа Ћуприје

ЈУН
-

контрола сређености педагошке документације

-

организовање тимова за преглед документације

-

припрема и руковођење седницама наставничког већа

-

анализа и припремање извештаја успеха ученика на крају наставне године

-

организација разредних испита за незавршне разреде

-

планирање и организовање уписа ученика у први разред

-

сарадња са Школском управом у Јагодини поводом организације завршних испита
ђака основних школа (комисије за дежурства, преглед, супервизија)

-

праћење динамике и регуларности одвијања разредних, поправних, матурских и
завршних испита

-

учешће у раду Школског одбора

-

организација и координација у припремама за матурско вече

-

организовање и утврђивање динамике припремне наставе за разредне и поправне
испите

-

планирање и утврђивање послова за јул и август (упис, припремна настава, поправни
испити)

-

подела задужења за јул

-

планирање одмора запослених у сарадњи са правном службом

-

сарадња са локалном самоуправом (састанак са директора школа са председниоком
општине)

-

организација наставе из Прве помоћи

-

учешће у извршном одбору Заједнице саобраћајних школа

-

појачан васпитно – дисциплински рад (дисциплински поступак за ученика Павловић
Николу 2/3, одељењски старешина, секретар, стручни сарадник, директор)

-

организација бодовања за запослене који остају без норме

ЈУЛ
-

припрема уписа ученика у први разред

-

организација испита за августовски испитни рок

-

обезбеђивање материјално – техничких услова рада за нову школку годину
(реновирање школских тоалета, крпљење крова школе – наст. Синиша Ивановић,
директор)

-

административни послови на попуњавању базе података за Министарство просвете

-

сарадња са општином у вези јавних набавки

АВГУСТ
-

припрема и руковођење седницама наставничког већа

-

преглед педагошке документације

-

организовање израде распореда часова

-

сарадња са школском управом поводом почетка нове школске године и достављање
релевантних података (утврђивање вишкова запослених број ученика, структура
одељења, изборна настава, формирање група)

-

организација и учешће у изради Годишњег плана рада школе за наредну школску
годину

-

формирање тимова за реализацију Годишњег плана рада школе

-

организација уписа ученика

-

анализа успеха ученика на крају школске године

-

подела послова у оквиру 40-о часовне радне недеље

-

састанак у општини у вези вишкова и потреба запослених

-

покретање дисциплинског поступка (Драган Милорадовић, Срђан Антић, Тамара
Марјановић, Радмила Радић)

Планирани програм рада директора школске 2014/2015. године је у већој мери
реализован. Карактеристично за овај период је и штрајк просветних радника који је започео
17.11.2015. године па су и активности прилагођене томе. Организована је настава на 30
минута и у току штрајка прекинут је планирани обилазак наставе, који је настављен након
прекида штрајка.

Школску 2014/2015. годину карактерише Спољашње вредновање квалитета рада
установе обављено од 07.05.-11.05.2015. године од стране Тима спољашњих евалуатора
Школске управе Јагодина. У извештају је закључено да је школа остварила око 60 % свих
стандарда, укључујући и 60 % стандарда који су кључни за вредновање квалитета рада
установе и на основу тога општи квалитет школе оцењен је оценом 2. Школа показује добре
резултате за област Организација рада школе и руковођење у којој је остварена већина
стандарда. У осталим областима постоје аспекти који се остварују, али у недовољној мери.
У складу са Извештајем о спољашњем вредновању квалитета рада школа је сачинила План
за унапређење квалитета рада школе.

Директор школе
Дејан Ђорђевић

