Средња школа

Велико Градиште

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
Овај извештај се односи на период од септембра 2017. до краја августа 2018. и не
подразумева финансијски извештај.
Посао директора школе је врло комплексан, захтева познавање методике наставе,
педагогије, економије, права, комуникацијских вештина. Много тога се током године
мења, потребна је велика посвећеност, труд и рад. Радно време не завршава се завршетком
радног времена, већ доста послова директор ради и кући. Колектив је компактан, чине га
образовани, млади људи, спремни да раде тимски, преузимају обавезе, што знатно
олакшава рад директора.
Протекле школске године директор школе је реализовао законом утврђене обавезе
у вези са организацијом рада у школи, одржавањем седница, стручних већа, организацијом
екскурзија, рада са родитељима, ученицима, стручним усавршавањем наставног кадра,
сарадња са локалном заједницом, институцијама, предузећима...
Током школске 2017/2018. године рад директора школе био је усмерен на:


Планирање и програмирање рада школе



Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим
планом рада школе



Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе
(Педагошки колегијум, Наставничко веће, стручна већа)



Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета
родитеља



Информисање радника и ученика школе



Педгагошко - инструктивни рад са професорима



Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за
стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника



Сарадњу са родитељима, односно старатељима деце и ученика



Сарадњу са медијима и промоцију школе



Учешће у писању предлога и реализацији добијених пројеката на националном
и међународном нивоу



Аналазу успеха ученика и мере за побољшање истих



Учешће у самовредновању рада школе



Активности усмерених на остваривање развојног плана установе



Предузимање мера ради извршавања налога мера просветног инспектора и
инспектора противпожарне заштите
Житни трг 4, тел./ fax (012) 66 31 31
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Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената
рада школе (педагошкa служба, секретаријат, рачуноводство, помоћни радници
школе).

Све активности су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње са
запосленима Школе.
Један од најважнијих сегмената у опису посла директора је образовно-васпитни рад.
Организовање образовно-васпитног рада
Велика пажња посвећена је организацији свих видова наставе, ваннаставних
активности и васпитни рад са децом, подршка деци и наставницима. Педагог школе и
директор су договорили да када год им то време дозволи, буду присутни на огледном или
угледном часу. Директор није увек у могућности да уз остале обавезе посети онолико
часова колико планира. Са Тимом за безбедност и заштиту од насиља директор је посетио
по један час у целом првом разреду. Неколико пута директор је посетио часове одељења
која су имала васпитно-дисциплинске проблеме.
Структура и број посећених часова:
врста посећених часова

број
часова

број посећених часова редовне наставе

24

број посећених часова допунске наставе

2

број посећених часова одржаних у оквиру пројекта „Подстицање
демократске културе у школама“

5

број посећених часова одељенске заједнице

2

број посећених часова ваннаставних активности

9

укупан број посећених часова

42

разлог/циљ посете
1.

редован, планиран обилазак

број
часова
21

2.

примедбе на рад наставника

2

3.

увид у рад новог члана колектива

3

4.

праћење рада приправника

3

5.

угледни/огледни час

8

6.

наставници који постижу изузетне резултате

3

7.

усмени и писмени приговор родитеља или ученика

2
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После посећених часова и њихове анализе, закључак је да се професори
припремају, користе савремену технологију, труде се да часови буду квалитетни.
У школској 2017/2018. години, Средња школа у Великом Градишту била је
укључена у пројекат „Подстицање демократске културе у школама“ у организацији Савета
Европе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја поред још 19 школа из целе
Србије. Један од циљева пројекта био је одржавање часова у којима се развијају
демократске компетенције које су изабране за развијање у пројекту (мирно решавање
сукоба, интеркултуралност, грађански дух). Такође у оквиру пројекта, орагнизован је Дан
демократске културе у Средњој школи. Директор је посетио 5 часова и узео активно
учествовање у организацији Дана демократије.
1. септембра 2017. почела је нова школска 2017/2018 година. У Свечаној сали
школе, организован је пријем нове генерације првака. У име колектива, ученицима се
обратио директор, пожелевши им успех у даљем школовању. На пријему, ученици су се
упознали и са одељењским старешинама и стручном службом школе.
Учешће у организацији изложби, концерата, манифестацијама, презентација,
промоција...
Наша школа има велику улогу у културном животу града. Школа самостално или у
сарадњи са другим институцијама града организује и учествује у различитим културним
догађајима, који увек привуку велики број посетилаца. У организацији свих догађаја
учествује директор школе.
Обележавање школске славе Светог Саве
27. јануара 2018. године Средња школа из Великог Градишта прославила је своју
славу Светог Саву. На почетку смо чули Светосавску химну у заједничком извођењу
ученика основне и ученика Средње школе из Великог Градишта. Затим се приступило
резању славског колача. Потом је директор школе у свом говору подсетио све присутне на
активности и резултате у претходној години, која је била веома успешна. Том приликом,
директор је ставио акценат на успехе ученика на такмичењима, освојена прва места на
државним такмичењима ученика Николе Кнежевића и Растка Јокића, друго место Немање
Милошевића, прво место наших одбојкаша и друго место фудбалера као и друго место на
Балканијади Тијане Стојиљковић. Потом је поменуо учешће школе у пројекту „Сарадњом
до знања“ у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и
учешће школе у пројекту „Подизање демократске културе у школама“ у организацији
Савета Европе. Подсетио је присутне и на отварање издвојеног одељења гимназије Средње
школе у Голупцу. Затим је најавио планове за нареду годину – промену имена школе,
отварање новог образовног профила посластичар и улазак школе у систем дуалног
образовања. По завршетку представе, дружење је настављено у холу школе уз пригодан
коктел.
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Презентација школе у медијима
Школа се презентовала у писаним и електронским медијима и на свом сајту на
адреси: www.ssvg.edu.rs. Текстове за сајт пише директор, а технички уређује
информатичар Драгана Стокић.
Директор Средње школа у Великом Градишту дао је низ изјава за медије у току
претходне године (РТС, Сат Тв...)
Рад у Активима и тимовима школе
Директор је активни члан свих тимова и актива. Координира и учествује у њиховом
раду, даје смернице и сугестије, води рачуна о роковима.
 Организација екскурзија. Од самог почетка реализације екскурзија, директор је
укључен у све фазе организације.
 Брига за безбедност ученика и учешће у Тиму за безбедност, заштиту од насиља и
занемаривања ученика. Овај тим интензивно ради целе године. Директор све време
активно учествује у његовом раду.
 Рад на изради финансијског плана и ЦЕНУС-а и плана јавних набавки.
 Рад на уносу података у јединствени информациони систем у просвети „Доситеј“.
 Припрема и организација пописа. Директор формира комисију, заједно са
секретаром и шефом рачуноводства помаже рад комисије.
 Контрола педагошке евиденције. Заједно са педагогом школе врши контролу
педагошке евиденције и налаже отклањање недостатака.
 Помоћ приправницима. Директор обилази часове приправника, контролише
педагошку евиденцију приправника, саветује приправнике, налаже мере за
отклањање недостатака.
 Организација такмичења. Ове школске године велики број наших ученика
учествовао на различитим такмичењима. Школа је обезбедила одлазак свим
такмичарима и професорима на такмичење. Мушка одбојкашка екипа остварила је
историјски успех тиме што је трећи пут узастопно постала првак Србије, остварила
пласман на Светско првенство, представљала Србију на Светском првенству
ученика средњих школа које се одржало у Чешкој републици од 2. до 10. јуна и
освојила бронзану медаљу и треће место на свету. Ово је први пут у историји да
једна екипа из Србије освоји медаљу на Светском првенству. Директор школе је
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обезбедио да два пута по аутобус навијача из Великог Градишта путује у Брно како
би дали подршку одбојкашима наше школе.

У понедељак 11. јуна Велико Градиште је свечано дочекало своје одбојкаше –
освајаче бронзане медаље на Светском првенству у одбојци. Прво су их у Средњој школи
дочекали и честитали на успеху ученици и професори Средње школе, а затим су сви зајено
кренули ка Тргу Младена Милорадовића где су их многобројни грађани уз звуке трубе
дочекали као шампионе.

Ученик Никола Кнежевић освојио је прво место на Српској хемијској олимпијади и
представљао је Србију на међународној хемијској олимпијади. Никола је у конкуренцији
такмичара из 76 земаља из целог света освојио посебну похвалу за успешно учествовање.
Директор је омогућио несметано учешће на свим нивоима такмичења, а такође омогућио је
Николи бесплатан одлазак у истраживачку станицу Петница.
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Школа је, већ традиционално и ове године била домаћин окружног такмичења из
српског језика и језичке културе.
Пријем ученика и професора који постижу успехе на такмичењима.

Ученици и професори који постижу добре резултате на такмичењима, током године
су гости директора школе. Директор је обезбедио средства за књиге за све ученике који су
постигли одличан успех, освојили места на такмичењима и били активни у ваннаставним
активностима.
Директор је са најбољим ученицима школе присуствовао пријемима у општини
Велико Градиште.
У уторак 12. јуна ученике Средње школе из Великог Градишта који су на Светском
школском првенству у одбојци у Брну освојили бронзану медаљу примио је у свечаној
сали Скупштине општине председник општине, Драган Милић. Свечаности су, поред
руководилаца општине, присуствовали и истакнути спортски радници и легенде овог
спорта из Великог Градишта. Председник је овом приликом честитао успех свим
одбојкашима и пожелео им пуно успеха у раду и школовању. На крају, Милић је екипу
изненадио наградом за освојени успех – петодневним путовањем у Истанбул са џепарцем
од по 100 евра, а тренеру уручио урамљену слику трофејног тима. Успех је “забележен“ и
фотографијама на LED билборду у центру града.
Прилог:
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odmor_u_instambulu_o_trosku_opstine_za_odbojk
ase_osvajace_bronzane_medalje_na_svetskom_prvenstvu_u_ceskoj_18613155251
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Пријем одбојкаша Средње школе код Министра омладине и спорта
У понедељак 18. јуна у згради Палате Србије у Београду одржан је пријем
одбојкаша Средње школе из Великог Градишта код Министра омладине и спорта Вање
Удовичића.
Нашим одбојкашима честитке на освојеној бронзаној медаљи на Светском
првенству у одбојци упутили су поред Министра Удовичића и Жељко Танасковић, први
човек Савеза за школски спорт, Предраг Даниловић, председник кошаркашког савеза
Србије и Зоран Гајић, председник одбојкашког савеза Србије.
"Они су понос свих нас. Учинили сте много за промоцију наше државе и спорта
уопште. Свима желим пуно среће у спортским и личним каријерама", рекао је Танасковић
на конференцији за медије у Палати Србија. "Надам се да ће тако наставити и када постану
професионалци. Србија је показала да је земља одбојке", додао је Гајић.
Детаље су доступни на: http://www.rtv.rs/sr_ci/mladi/aktuelno/tanaskovic-skolarci-uradilipuno-na-promociji-srbije_927876.html , http://www.rtv.rs/sr_ci/sport/tanaskovic-o-uspesimasrpskih-skolaraca-se-prica-u-svetu_925790.html и http://www.tanjug.rs/full-view.aspx? izb=
413974

Организација матурске вечери 2018.
У петак 15. јуна ученици завршних разреда Средње школе из Великог Градишта са
својим професорима прославили су матурско вече.
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После окупљања и фотографисања испред школе, матуранти су кренули у
„Матурску шетњу“ кроз главну улицу праћени бројним друговима, рођацима и
пријатељима на опште одушевљење окупљених грађана. Велико Градиште је те вечери
било пуно младости, лепоте и радости.

Свечана додела диплома 2018.
У уторак 19.06. генерација 2018. је и званично завршила школовање у Средњој
школи у Великом Градишту. Пред препуном свечаном салом школе директор школе са
одељенским старешинама завршних разреда уручио је матурантима дипломе, награде,
признања и похвалнице. Ученици нижих разреда припремили су пригодан програм у коме
су читали одломке из овогодишњих матурских радова. Свим матурантима желимо
успешан наставак школовања.
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И ове године, матурантима су додељене дипломе у футролама са логотипом Средње
школе које је директор обезбедио од донација.

Отварање одељења Средње школе из Великог Градишта у Голупцу
У понедељак 04.09.2017. свечано је отворено ново одељење Средње школе из
Великог Градишта у Голупцу.
По први пут у својој историји Средња школа отворила је одељење ван свог
седишта, а такође по први пут општина Голубац је добила одељење средње школе. Од ове
школске године ученици из Голупца неће више морати да путују, већ ће похађати
гимназију општег типа у свом граду.
Свечаном отварању присуствовали су: помоћник министра просвете за средње
образовање и образовање одраслих Александар Пајић, представници Министарства
Марија Крнета и Драган Маринчић, председник општине Голубац др. Небојша Мијовић,
потпредседник Народне скупштине Републике Србије Верољуб Арсић, начелник
Браничевског региона Александар Ђокић, начелник Школске управе Пожаревац Велиша
Јоксимовић, представници локалних самоуправа општина Голубац и Велико Градиште и
велики број професора, ученика, родитеља и грађана Голупца.
Окупљенима су се обратили директор Средње школе Зоран Ташић, преседник
општине Голубац др. Небојша Мијовић и помоћник министра просвете Александар Пајић,
који су потом свечаним пресецањем црвене траке и званично отворили одељење у
Голупцу.
Сви присутни изразили су велико задовољство постигнутим и пожелели да су да се
овај успех не заустави на овој генерацији, него да и наредних година уписујемо бар по
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једно одељење на добробит свих - ученика, родитеља, Средње школе из Великог Градишта
и општине Голубац.

Директор Средње школе Зоран Ташић

Помоћник Министра просвете
Др Александар Пајић

Посета Министра просвете
06.12. представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја посетили
су у Голупцу издвојено гимназијско одељење Средње школе из Великог Градишта.
Делегацију су чинили гдин. Младен Шарчевић, министар просвете, Ана Ланговић
Милићевић, државни секретар, Весна Недељковић, помоћница министра за предшколско и
основно образовање, Марко Попадић, шеф кабинета министра и Тања Крстонијевић,
саветница министра за медије. Посети су присуствовали др Небојша Мијовић, председник
општине Голубац, Велиша Јоксимовић, начелник Школске управе Пожаревац, директор
Средње школе, Зоран Ташић, професори и ученици Средње школе издвојеног одељења у
Голупцу. Министар је похвалио организацију рада у одељењу средње школе које је
образовано у складу са стратегијом повећања ученика обухваћених гимназијским
образовањем дефинисаном у Стратегији развоја до 2020. године и најавио даљу подршку
Министарства.
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Изложба о Милутину Миланковићу
Директор школе је у фебруару 2018. са удружењем „Милутин Миланковић“ из
Београда договорио организовање изложбе о славном научнику. У Средњој школи у
Великом Градишту у понедељак 26.03. свечано је отворена изложба о Милутину
Миланковићу, једном од највећих српских научника. У организацији Удружења Милутин
Миланковић из Београда и Средње школе из Великог Градишта уз помоћ локалне
самоуправе општине Велико Градиште велики број ученика, професора, директора јавних
предузећа и установа упознао се са животом и делом нашег славног научника. У свечаној
сали Средње школе на церемонији отварања изложбе о Милутину Миланковићу говорили
су Зоран Ташић, директор Средње школе, заменик председника општине, Слађан
Марковић и Слободан Стојановић, потпредседник Удружења, а затим су сви присутни
погледали филм о најзначајнијем српском научнику који је каријеру провео у Србији.
Милутин Миланковић је био академик и професор Универзитета у Београду, а исказао се у
низу научних дисциплина: математици, климатологији, метеорологији, астрономији,
геологији, геофизици, географији и грађевинарству. Творац је реформисаног Јулијанског
календара, али је у свету најпознатији као аутор астрономске теорије климатских промена,
којом је објаснио мистерију ледених доба.
Њему у част, једном кратеру на тамној страни Месеца дато је његово име. Ово је
званично усвојено на конгресу Међународне астрономске уније 1970. године у Брајтону
(Енглеска). Иста та организација је у Сиднеју (Аустралија), 1973. године, донела одлуку да
се и на Марсу једном кратеру да име Миланковић. Једно небеско тело, планетоид, којег су
открили српски астрономи, носи име 1605 Миланковић. Европско геофизичко друштво
установило је медаљу „Милутин Миланковић” 1993. године. Она се додељује научницима
за изузетне заслуге у дугопериодичном проучавању и моделирању климе. Од 2003. године,
ову медаљу додељује Европска унија за геонауке.
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Изложба о Милутину Миланковићу – путнику кроз васиону и векове, била је
отворена за све посетиоце до петка 30.03.

Дан демократске културе
У Средњој школи у Великом Градишту 11. маја одржан је Дан демократске културе
у оквиру имплентације пројекта ,,Подстицање демократске културе у школама’’ подржан
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Саветом Европе и
Европском унијом. Пројекат укључује 20 основних и средњих школе из Србије које су се
обавезале да измене своју наставну праксу, унапреде примену антидискриминаторних
принципа заснованих на нашим националним стандардима, али и моделима Савета
Европе. Наша школа је одабрала да ради на побољшању три компетенције: отвореност
према културној разноврсности, решавање сукоба и грађански дух.
Наши запослени и ученици припремили су: Собу знаменитих Градиштанаца,
изложбу „Очување дивљег живота – предуслов за демократију“, радионицу са родитељима
„Медијација у нашој школи“. Додељене су награде ученицима за најбоље кратке филмове.
Удружење жена из Тополовника припремило је изложбу радова и правиле су
традиционална влашка јела у сарадњи са нашим ученицима смер кувар.
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Нашу школу тог дана посетила су деца из предшкоске установе „Мајски цвет“ и
основне школе из Великог Градишта, представници Савета Европе, као и представници
установа из града и школа из окружења.
Општи утисак је да је Дан демократске културе одлично организован и да је у
потпуности испуно свој циљ. Директор школе је активно учествовао у свим сегментима
организације Дана демокртије.
Детаљан
извештај
можете
погледати
на
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odrzan_dan_demokratije_u_srednjoj_skoli_u_veliк
om_gradistu_ 18513144950

Организација завршетка школске године
У нашој школи школује се пет различитих образовних профила и врло је важно
добро испланирати и организовати завршне и матурске испите. У складу са Правилником,
директор је формирао Испитни одбор који је према утврђеном плану реализовао завршне и
матурске испите.
Организација уписа
На Наставничком већу, а затим на Школском одбору, а уз консултације са локалном
самоуправом, Националном службом за запошљавање и Привредном комором Србије,
школа је донела план уписа и до краја јануара упутила га Министарству просвете, науке и
технолошког развоја. У мају је министар донео план уписа у средње школе за 2018/2018.
Веома смањени број ђака у основним школама у окружењу одразио се и на упис у нашој
школи у профилу трговац и туристички техничар. Одељење трговац није уписано у
школској 2018/2019.
Због потребе привреде у општини Велико Градиште за квалификованим радницима,
директор је урадио елаборат о педагошкој и економској оправданости увођења новог
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образовног профила посластичар. Министрство просвете, науке и технолшког развоја је
одобрило увођење овог профила и од септембра 2018. прва генерација ученика похађаће
овај нов образовни профил. Смерови кувар и посластичар ће ући у дуални систем
образовања од школске 2018/2019. Такође је успешно уписана нова генерација ученика у
издвојено одељење у Голупцу.

План уписа за школску 2018/19.

Планиран
Број

Број уписаних
ученика

Планиран
број
одељења

Уписан број
одељења

Гимназија – општи смер

60

36

2

2

Туристички техничар

30

20

1

1

Трговац

30

6

1

/

Кувар

15

16

0,5

0,5

Посластичар

15

16

0,5

0,5

Гимназија – издвојено одељење у
Голупцу
Укупно

30

12

1

1

180

106

6

5

Промоција школе
И ове године ишли смо у промоцију школе. Редовно смо ажурирали сајт,
учествовали на свим манифестацијама у граду. Еко секција, кувари-конобари и Ђачки
парламент имају своје фејсбук странице.
Тим за промоцију школе израдио је промотивни флајер о Средњој школи, а
професор Бојана Пршендић урадила је промотивни видео запис о школи (доступан на
https://www.youtube.com/watch?v=kS_tMIUdKe0). Тим је у току априла и маја, као и
прошле године обишао основне школе у Великом Градишту, Мајиловцу, Средњеву,
Раброву, Голупцу и Браничеву, а ове године је проширио обухват школа за промоцију и
посетио основне школе у Клењу и Кучеву. Промоције су допринеле позитивној промени и
повећаном броју уписаних ученика из школа из Раброва, Средњева и Доњег Милановца.
Директор је активно радио у Тиму за промоцију, договорио, активно учествовао и
реализовао посете свим наведеним школама. Такође, директор је заједно са Тимом за
промоцију организовао долазак ученика из основних школа из Великог Градишта и
Мајиловца у Средњу школу Велико Градиште.

Организовање и праћење стручног усавршавања у школи за запослене
Од 23. до 25. фебруара у Средњој школи организован је семинар „Умеће
комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају
са нама“. Семинар су водиле Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић испред Тима
Психокод из Београда. 16 професора наше школе успешно су завршили обуку чиме је
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Средња школа искористила средства добијена од Министарства просвете, науке и
технолошког развоја као једна од најуспешнијих школа у Србији у 2017. години.

У јулу и августу 2018. сви професори који предају у гимназији прошли су обуку за
примену нових образовних стандарда и програма учења који ће се примењивати у првом
разреду гимназије од септембра 2018. године.
У јуну 2018. сви запослени професори у школи добили су потврде о броју сати
стручног усавршавања у претходних пет година чиме је испуњена обавеза школе
предвиђена новим Правилником о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника.
Учешће у пројекту Интеркултуре
Недеља интеркултуралног дијалога
Од 26-29. септембра 2017. године у Средњој школи у Великом Градишту
обележена је Недеља интеркултуралног дијалога у оквиру које су одржане бројне
активности. Професорке страних језика обележиле су Светски дан језика, 26. септембар,
кроз различите радионице везане за сличности и разлике које постоје међу народима
различитог говорног подручја, за њихове обичаје, животне навике, културу, традицију,
историју, уметност, свакодневни живот, живот младих, толеранцију, као и вредности и
принципе мултикултуралности и мултиетичности.
Такође, приређена је и изложба фоторгафија досадашњих ученика који су боравили
у нашој школи од 2014 до 2017. године у оквиру међунарoдне размене ученика АФС
Интеркултура, Србија.
Анђела Милорадовић, ученица 3-2 одељења гимназије, одржала је презентацију у
оквиру које је говорила о свом и искуству своје породице у програму размене. Наиме, ова
породица је два пута примила ученике на размени, најпре из Русије, а затим и из Америке.
Осим тога, Анђела је део школског распуста провела у Немачкој на међународном кампу,
тако да је присутним ученицима и професорима на веома оригиналан и занимљив начин
поделила своја искуства са тог путовања.
Фотографије, као и радови ученика везани за обележавање Дана интеркултуралног
дијалога изложени су у холу школе.
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У оквиру међународног програма размене средњошколаца АФС - Интеркултура
Србија, у нашој школи су у периоду од 10. до 17. марта боравили Фју Ронгрој са Тајланда
и Исак Израел Санабриа из Парагваја. Ови ученици су у Србији у овиру истог програма од
септембра 2017. године и смештени су у породицама домаћинима у Новом Саду, односно
Врбасу где похађају школу.
Уз помоћ својих домаћима припремили су и презентације о својим земљама за
ученике и професоре наше школе, тако да смо научили нешто ново о овим лепим и
далеким зељама, Тајланду и Парагвају, њиховим егзотичним културама, богатој историји,
традицији, језику, гастрономији, уметности...
Фју и Исак Израел остали су у Србији до јула 2018.

Састанци
У току године директор присуствује многим састанцима ван школе: Са
представницима Министарства просвете, Школске управе, општине, локалним
партнерима, представницима полиције, предузећа и установа...
Осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда постигнућа и
унапређења образовно - васпитног рада
Као део тима за самовредновање рада Школе, директор учествује и прати рад
чланова тима и резултате спроведених анкета. Директор је сарађивао на изради Извештаја
о самовредновању за школску 2017/2018. годину. Средња школа је изабрана за једну од 19
пилот школа из Србије које су учествовале у пилотирању ревидираних стандарда и
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показатеља квалитета рада школа, у периоду од 2. априла до 18. маја 2018. године.
Спроведено је самовредновање рада школа за две области: настава и учење и организација
рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Самовредновање је спровео
Тим за самовредновање и чланови Фокус групе.
Резултати самовредновања друге задате области – организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима (директно везани за рад директора):
Стандард 6.1. Руковођење је у функцији унапређивања рада школе. остварен је на нивоу 4
јер су видљиви сви показатељи. У Школи су сви обавезни документи донети у складу са
прописаном процедуром што потврђују записници са са седница наставничког већа и и
школског одбора. Развојни план школе сачињен је за четворогодишњи временски период
2014-2018. У Школи постоји План за обезбеђивање и коришћење финансијских средстава.
Тимови и стручна тела формирани су у складу са потребама Школе као компетенцијама
запослених са чиме се слажу и наставници на основу резултата анкете (75% наставника се
слаже са овом тврдњом у потпуности, 25% наставника у великој мери). Директор учествује
у раду свих тимова и прати рад стручних већа што се може видети на основу извештаја,
планова и записника који се редовно воде. Директор доноси одлуке уважавајући мишљење
свих релевантних учесника у раду Школе- Ђачког парламента, Савета родитеља,
запослених како би се унапредио рад Школе, што се може закључити и на основу
резултата анкете за наставнике и остале запослене. Као начини мотивисања запослених
користе се разговори, усмене и писмене похвале и слично.
Стандард 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
остварен је на нивоу 3 јер су није видљив 1 показатељ. Систем за вредновање и праћење
квалитета рада делимично функционише. Директор и стручни сарадник остварују
инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада на основу плана посете часовима
који се реализује током читаве године. Стручни органи и тела у Школи прате успех и
владање ученика и редовно се баве анализирањем успеха и владањем и мерама
унапређења. Сви успеси ученика и наставника редовно се промовишу на сајту школе, кроз
књигу обавештења, на огласној табли за наставнике и ученике, у медијима,... што се
потврдило непосредним увидом и интервјуима и анкетама. Међутим, Тим за
самовредновање није активно радио у протеклом периоду те самовредновање Школе није
реализовано у задње две године. У Школи се користе подаци из јединственог
информационог система просвете за вредновање и и унапређивање рада Школе. Директор
ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости Школе. Мере
које предузима за унапређење образовно-васпитног рада базиране су на основу резултата
праћења и вредновања.
Стандард 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. остварен је на
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. Директор својом посвећеношћу послом и
понашањем даје позитиван пример. Као квалитет директора, наставници су навели
иновативност, ефикасност, разумевање, отвореност за сардњу и тимски рад, посвећеност
послу и запосленима, комуникативност, колегијалност, одговорност и искреност. Планира
свој лични професионални развој и два пута годишње подноси извештај о свом раду.
Отворен је за новине и показује поверење у своје запослене. Као карактеристику школе на
коју је посебно поносан директор наводи посвећеност ученицима и учешће школе у
многобројним пројектима. Директор доноси одлуке уз уважавање мишљења запослених,
ученика (посебно предлоге Ђачког парламента) и родитеља (измене у Правилнику о
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понашању ученика)
и благовремено предузима одговарајуће мере за решавање
свакодневних проблема ученика.
Стандард 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе остварен је на
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. У Школи је запослен потребан наставника и
стручни сарадник у односу на број ученика. Сви наставници имају потребне
квалификације . Ненаставно особље има одговарајуће квалификације и њихов број је у
складу са прописима. Подстиче професионални развој запослених, стручно усавршавање
запослених и целоживотно учење и обезбеђује услове за реализацију у складу са
могућностима Школе (75% запослених се у поптпуности слаже са овом тврдњом, а у
великој мери 25%). Сви запослени сарадњом унутар Школе и умрежавањем између Школа
вреднују и унапређују наставу и учење. Новостечена знања из области у којима су се
усавршавали запослени примењују у настави.
Стандард 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално, остварен је на
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. Директор обезбеђује оптимално коришћење
материјално-техничких ресурса. Материјално-технички ресурси ван Школе се користе
оптимално у функцији наставе и учења. Очигледна је сарадња са свим релевантним
локалним, регионалним и националним институцијама.
Стандард 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух, остварен је на
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. Директор развија сарадњу и мрежу са другим
установама, привредним и непривредним организацијама као и локалном заједницом која
излази у сусрет потребама Школе у складу са својим могућностима. У Школи се подржава
реализација пројеката који имају за циљ развијање општих и међупредметних
компетенција. Овим се развија предузимљивост и предузетничке компетенције. Школа
укључује и ученике и родитеље у конкретним активностима везаним за кључне области
квалитета. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних
компетенција за целоживотно учење (Школа је прошле године учествовала у неколико
националних и регионалних пројеката - „Сарадњом до знања“, “Млади против
корупције“..., а ове године поред националних пројеката - „Матура 2018“, „Пет до
дванаест“, „Вршњачком едукацијом против дигиталног насиља“ реализује се и
међународни пројекат - „Подстицање демократске културе у школама“.
Иако су резултати на веома високом нивоу, за сва подручја вредновања предвиђене су
одређене мере које за циљ имају још бољу и унапређенију реализацију образовноваспитног рада у наредном периоду .
Остваривање развојног плана установе
У раду Стручног тима за школско развојно планирање директор је активно
учествовао. Евалуацијом, на основу утврђених критеријума успеха у остваривању
постављених циљева и задатака, утврђено је да се развојни план успешно реализује.
Стручни актив за развојно планирање је пратио реализацију постојећег развојног плана,
о чему је редовно подношен извештај. За јесен 2018. године планирано је писање развојног
плана установе за нови четворогодишњи период 2019-2023.
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Коришћење средстава утврђених финансијским планом
Директор је пажљиво планирао и трошио средства из општинског буџета као и
сопствена средства. Школа је једно пријатно и добро опремљено место које омогућава
наставницима да у пријатној атмосфери реализују наставу.
Школске 2017/2018 започето је уређење фасаде на старом делу школе која није
обнављана више деценија. Комплетни радови би требало да буду завршени до краја 2018.
године. У току лета 2018. комплетно је уређен улазни хол школе, ходник у приземљу и
фасада са термоизолацјом на једном зиду спортске хале
Побољшан је нови, веома квалитетан систем видео – надзора додавањем још 8
камера високе резолуције и још једног ДВР уређаја који значајно подиже безбедност свих
актера образовно-васпитног процеса. Директор је обезбедио средства код сектора за
инвестиције Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Учешће у пројектима
Директор је активно учествовао у раду Тима за пројекте. Уз помоћ председника
општине успео је да обезбеди средства за санацију фасаде на згради старе школе која је
годинама у изузетно лошем стању. Обезбеђена су средства од сектора за инвестиције
Министарства просвете у висини од 2.500.000 динара, а локална самоуправа учествује са
1.500.000 динара. Радови у унутрашњем делу дворишта су завршени. Комплетни радови
би требало да буду завршени до краја 2018.
Директор је у марту 2018. учествовао у радионици „Практично писање пројеката у
донатори за образовне установе у 2018.“ у организацији Центра за едукацију у управљање
пројектима
Савет Европе у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
је објавило конкурс за учешће у пројекту „Подстицање демократске културе у школама“ .
По резултатима конкурса, наша школа је била једна од 20 школа у Србији која је добила
учешће у пројекту. Директор школе је почетком школске године оформио тим за
организовање и праћење реализације овог пројекта. Учествовао је на иницилајном
састанку где су изабране компетенције које ће се развијати у пројекту. Учествовао је на
конференцији у Београду, на првом Peer Learning-у на Златибору и међународној
конференцији u Бечићима у Црној Гори.
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Благовременост објављивања и обавештавања запослених, ученика и
родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања
Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и
ефикасан рад установе.
Обавља се:
 на седницама Школског одбора
 на седницама Наставничког већа
 на седницама Педагошког колегијума
 на седницама стручних већа
 на састанцима тимова који су формирани за различите потребе
 путем огласне табле у зборници
 путем сајта школе
 читањем обавештења по одељењима
 на родитељским састанцима
 на састанцима Савета родитеља
 путем поштанских услуга
Ангажовањем директора уз сарадњу са педагогом, наставницима, осталим
запосленима у Школи и Школским одбором, уз побољшане материјално - техничке
услове, обезбеђено је правовремено обавештавање свих заинтересованих субјеката о свим
битним питањима за успешан рад Школе.
Свим наставницима и стручним сарадницима дата је структура 40-часовне радне
недеље. Свим запосленима уручена су решења о зарадама и решења о коришћењу
годишњег одмора. Директор је израдио распоред часова редовне, допунске и додатне
наставе за школску 2017/2018 годину.
Сарадња с родитељима
Сарадњу са родитељима и старатељима ученика директор обавља свакодневно кроз
директне контакте и посредно, преко одељенских старешина, предметних наставника и
стручних сарадника. Решавање проблема и жалби, саветодавни рад, када је потребан,
допринело је разумевању и поверењу који су неопходни за квалитетан рад и добру
атмосферу у Школи. Међусобно разумевање и сагласност о заједничким циљевима чине да
се увек проналазе најбоља решења и доприноси да живот и рад у Школи буду унапређени
у интересу ученика, родитеља и наставника.
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Сарадња са ученицима
Директор са посебним задовољством прати и подржава рад Ученичког парламента.
На њиховим седницама су редовно разматрана питања која интересују ученике и давани су
предлози за решавање изложених проблема, а наставници су помагали у даљим корацима.
Одржан је низ корисних и актуелних тематских предавања и радионица, хуманитарних
акција, журки...
Директор се ангажовао и на плану пружања помоћи у вези такмичења ученика,
праћења такмичења и обезбеђивања услова за одлазак наставника и ученика на окружна и
републичка такмичења.
Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим
проблемима, ако за то имају потребе.

Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима
Школа је имала успешну сарадњу са председником општине и локалном
самоуправом општине Велико Градиште. Настављена је добра сарадња са свим
институцијама у граду. Подржавали смо све локалне манифестације и у многима од њих
учествовали. Изузетно добра сарадња је успостављена и са општином Голубац.
Нарочито треба истаћи добру сарадњу са библиотеком, културним центром,
туристичком организацијом, полицијом, црвеним крстом, као и са свим школама општине
Велико Градиште и општине Голубац.
Општинска награда
У среду 01. августа одржана је свечаност поводом прославе Дана општине Велико
Градиште. Ове године додељено је 15 Општинских награда за постигнуте резултате и
достигнућа од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине. Општинску награду
добили су професори Средње школе Весна Новковић у области образовања и Дејан
Милановић у области спорта, Никола Кнежевић, ученик генерације Средње школе у
области образовања, мушка одбојкашка екипа Средње школе у области спорта и Средња
школа из Великог Градишта у области хуманитарног рада. Ово је заиста велико признање
Средњој школи за све резултате које постиже.
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22. јуна, поводом завршетка једне од најуспешнијих година у скоријој историји,
директор је организовао излет за колектив Средње школе из Великог Градишта. Колектив
је посетио Деспотовац, Ресавску пећину, манастир Манасију и Лисине и заједно прославио
завршетак школске године.

Предузете мере ради извршења налога просветног инспсктора
У току 2017/2018 просветни инспектор извршио је један редовни и три ванредна
инспекцијска надзора. Све наложене мере директор је спровео и о томе обавестио
просветну инспекцију у законом предвиђеним роковима
Случајеви повреде забрана
У току јулу 2018. директор је добио меру од просветне инспекције да испита
околности и утврди да ли је прекршена забрана из члана 112. Зосов-а. Директор је
покренуо дисциплински поступак који је у току.
Остали послови













Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма.
Организовање и вођење Наставничког већа.
Организовање и вођење Педагошког колегијума
Планирање стручног усавршавања запослених.
Одлазак на семинаре
Организовање и учешће на свим одељењским већима.
Пријем нових радника и увођење у посао.
Праћење рада професора у области давања повратне информације ученицима и
родитељима, контрола оцењивања.
Рад на упознавању и решавању проблема ученика које су индивидуалне природе
или су везане за групу и одељење
Општи родитељски састанак са родитељима матураната. Пре матурске екскурзије
одржан заједнички родитељски састанак са матурантима и њиховим родитељима.
Састанак водио директор.
Припрема и учешће у Савету родитеља .
Сарадња је интензивна са трговинским предузећима и туристичко угоститељским
предузећима. Директор потписује уговоре са њима за ученичку праксу .
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Средња школа Велико Градиште



Учешће у раду Школског одбора.
Рад на побољшању материјално-техничке опремљености школе. Целе године
директор сагледава потребе школе и у складу са материјалним могућностима, а
према плану набавке, врши опремање школе.

Директор је реализовао све обавезе предвиђене годишњим планом школе.
Извештај припремио директор
Зоран Ташић
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