ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.
Посао директора школе је врло комплексан ,захтева познавање наставе , економије,
права,комуникацијских вештина...Без обзира на образовање које по дефиницији
подразумева , само, познавање процеса наставе,дугогодишње искуство, континуирано
стручно усавршавање ми много помаже у обављању овог посла, па већину проблема који
искрсну решавам лако и рутински. Због убрзаних промена у друштву, реформе средње
школе, промене школских планова и програма, много тога се током године мења, потребна
је велика посвећеност, труд и рад..Колектив чине 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, екскурзија, рада
са родитељима,ученицима, стручним усавршавањем наставног кадра,сарадња са локалном
заједницом, институцијама ,предузећима...


Планирање и програмирање рада школе
Директор учествује у планирању свих сегмената рада школе и учествује у
доношењу планова.Посебну пажњу ове године посветили смо изради
оперативног плана рада школе.Због пандемије Ковид 19 било је потребно
ускладити рад и организацију са комбинованим моделом наставе.Велики
допринос организацији дао је и Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе, који је заједно са директором водио разматрао све проблеме у вези
наставе, давао препоруке и сугестије и пратио њихову реализацију.



Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим
планом рада школе.Заједно са осталим актерима школе , директор се стара о
реализацији Годишњег плана рада.



Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки
колегијум, Наставничко веће, стручна већа)Директор води Педагошки колегијум,
Наставничко веће, планира њихов рад и реализацију.
Велику пажњу , директор школе води рачуна о функционисању стручних органа
школе.Некима руководи , а у некима , активно учествује и доприноси њиховом
раду.



Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља

Житни трг 4, тел./ fax (012) 66 31 31

Средња школа Велико Градиште
Школски одбор и савет родитеља имају своје председнике, али директор је тај
који води рачуна и иницира њихове састанке и заједно са секретаром присуствује
састанцима.


Информисање радника и ученика школе.
Сви запослени и ученици и се редовно информишу, на различите начине:путем
сајта, огласне табле, свеске обавештења, на различитим органима школе.



Педгагошко - инструктивни рад са професорима
Један од најзначајнијих сегмената рада директора , јесте педагошкоинструктивни рад.Током године , најчешће са педагогом школе , директор
обилази часове, разговара са наставницима , даје сугестије и помаже у
оснаживању приправника.



Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступака за стицање
звања наставника, васпитача и стручног сарадника
Сви запослени се континуирано током године усавршавају.Посебна пажња се
посвећује екстерном усавршавању, зато се оно брижљиво планира и реализује,
како би сви наставници имали довољан број сати и како би унапређивали своје
стручне компетенције.



Сарадњу са родитељима, односно старатељима деце и ученика

Сарадња са родитељима и старатељима ученика , реализује се , водећи рачуна о
најбољем интересу деце.Посебна пажња се посвећује сарадњи са непотпуним и
нефункционалним породицама.У том смислу сарађујемо и са осталим институцијама
у граду.


Сарадњу са медијима и промоцију школе
Школа се презентовала у писаним и електронским медијима и на свом сајту на
адреси: www.ssvg.edu.rs Директор пише текстове за сајт школе и фејсбук
страницу, сарађује са медијима и у Тиму за промоцију има активну улогу.



Учешће у писању предлога и реализацији добијених пројеката на националном и
међународном нивоу
Директор је активан у писању пројеката и ове године, школа је добила значајна
средства за реализацију неких пројеката у школи. Министарство просвете, науке
и технолошког развоја расписало је и ове године Јавни позив за подношење
пријава гимназија и средњих школа које имају гимназијска одељења, за доделу
финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и
учења. Ове године обезбеђена су средства за 16 гимназија и средњих школа са
гимназијским одељењима. Финансијска средства у висини 500.000,00 рсд су
намењена за куповину машина и опреме за кабинете. Критеријуми за расподелу
средстава били су циљеви који се постижу: обим задовољавања интереса ученика,
степен унапређења стања у очигледности наставе и учења, број ученика у првом
разреду гимназије, резултати спољашњег вредновања рада школе односно однос
оцене за област «Настава и учење» и оцене за област «Ресурси».
Одлука је донета на основу високог квалитета наставе и учења у ограниченим
материјално-техничким условима, доступности квалитетних услова за све
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ученике и релевантности намене опредељених финансијских средстава. На
основу вредновања и рангирања пријава утврђена је листа гимназија и министар
је донео Одлуку о избору гимназија за доделу финансијских средстава за
унапређивање наставе и учења. Наша школа је средства искористила за опремање
кабинета хемије, новим намештајем и електронском опремом.
Школа је добила средства од Министарства просвете од око 5.500.000,00 динара
за подове и намештај у новом делу школе и комплетно опремање кабинета хемије.


Аналазу успеха ученика и мере за побољшање истих

Учешће у самовредновању рада школе Директор је активни члан свих тимова и
актива . Координира и учествује у њиховом раду,даје смернице и сугестије, води
рачуна о роковима.


Активности усмерених на остваривање развојног плана установе



Предузимање мера ради извршавања налога мера просветног инспектора и
инспектора противпожарне заштите.Ове године школа је израдила акта за
различите врсте ризика.



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.Директор и
педагог прате током године образовно- васпитни рад.Ова година је као и прошла
била врло специфична .највећи део је био по комбинованом моделу, али је део
наставе био потпуно онлајн.Школа има своју званичну Гугл учионицу, тако да су
педагог и директор , све време били присутни и пратили наставу.Присуствали смо
часовима у учионици,али на гугл миту.
За праћење онлајн наставе имали смо посебно израђен протокол за праћење часа.
врста посећених часова

број
часова

број посећених часова редовне наставе -Уживо

5

број посећених часова редовне наставе –гугл мит

3

број посећених часова –гугл учионица

44

број посећених часова ваннаставних активности

3

укупан број посећених часова

55
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разлог/циљ посете
1. редован, планиран обилазак

број
часова
48

2. примедбе на рад наставника

0

3. увид у рад новог члана колектива

2

4. праћење рада приправника

3

5. угледни/огледни час

1

6. наставници који постижу изузетне резултате

1

7. усмени и писмени приговор родитеља или ученика

0

После посећених часова и њихове анализе , закључак је да се професори припремају,
користе савремену технологију, труде се да часови буду квалитетни. Ове године су
усавршили своје дигиталне компетенције и користили различите дигиталне алате да обогате
наставу.Закључак је да су много труда и пажње посветили настави уживо, али онлајн
настави , пружили подршку ученицима, били стрпљиви, толерантни , тако да су ученици
успели да заврше разред са позитивним успехом.

Посета часовима
01. септембра 2020. почела је нова школска година. Школа ове школске године није
уприличила свечаност поводом уписа првака,због епидемиолошких мера.


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 уучествује у различитим
културним догађајима , који увек привуку велики број посетилаца.У организацији
свих догађаја учествује директор школе.Ове године због специфичних услова
нисмо били у могућности да организујемо такве догађаје уживо, углавном су то
били онлајн догађаји.
Средња школа „Милоје Васић“ је прославила школску славу. Слава је обележена
резањем колача у цркви „Свети Архангел Гаврило“ у Великом Градишту после
литургије у присуству великог броја верника. Домаћини славе били су Драгана и
Дарко Пајкић. Део колача узела је Александра Димитријевић, педагог, будући
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домаћин славе. Резању колача присуствовала је директорка школе, Весна Новковић
и поједине колеге. Тим за културну и јавну делатност припремио је онлајн
приредбу која је постављена на сајту школе. Средња школа „Милоје Васић“ је
данас прославила школску славу. Слава је обележена резањем колача у цркви
„Свети Архангел Гаврило“ у Великом Градишту после литургије у присуству
великог броја верника. Домаћини славе били су Драгана и Дарко Пајкић. Део
колача узела је Александра Димитријевић, педагог, будући домаћин славе. Резању
колача присуствовала је директорка школе, Весна Новковић и поједине колеге. Тим
за културну и јавну делатност припремио је онлајн приредбу која је постављена на
сајту школе.

Свети Сава
Дан школе
27. маја у Свечаној сали школе, уз поштовање епидемиолошких мера, прославили смо Дан
школе. Тим за културну и јавну делатност (професори Драгана Пајкић, Ненад Михајловић,
Бојан јелић, Марко Петровић, Надежда Цветковић, Милена Дрндаревић) ангажовао је
талентоване ученике и снимили су онлајн приредбу која је данас приказана. За снимање и
монтажу био је задужен професор Урош Миловановић. После много година изашао је
први број школског часописа “Електронски чичак“. Уреднички колегијум Наташа Стевић,
Горан Мишић и Александра Димитријевић заједно са ученицима наше школе осмислили
су концепцију часописа и урадили дизајн. Лектор је била професор Сања Ђокић. Часопис
ће у почетку излазити једном годишње. Професорка Сања Стефановић је са ученицима
спремила виртуелну ликовну изложбу. Неподељен утисак свих присутних да је Дан школе
био посебан и да школа која има креативне професоре који знају да препознају и негују
таленте ученика, да их промовишу на прави начин, има будућност! Велика захвалност
свима који су узели учешће у припреми и реализацији овог догађаја.

Часопис „Електронски чичак“

Онлајн приредба

Дан школе
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Директорка је учествовала на «Царевчевим данима» и одржала беседу у парку у част
Царевца.У Царевчевој лири написла текст о Средњој школи»Милоје Васић» и на тај
начин промовисла школу на најбољи могући начин.

Беседа у част Царевцу
Царевчева лира
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.
У свечаној сали Средње школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту одржана је јавна
трибина о безбедности у саобраћају коју је водила председница удружења „Будимо
безбедни“ Деа Ђурђевић, уз учешће председника општине Велико Градиште Драгана
Милића. Председница Удружења „Будимо безбедни“ и новинарка ТВ Пинк Деа,
преживела је тешку саобраћајну незгоду. Ово удружење бави се подизањем
безбедносне културе грађана, а овог пута фокус је био на безбедности у саобраћају,
с обзиром на чињеницу да су сви активни учесници, али и потенцијалне жртве
саобраћајних незгода. свечаној сали Средње школе „Милоје Васић“ у Великом
Градишту одржана је јавна трибина о безбедности у саобраћају коју је водила
председница удружења „Будимо безбедни“ Деа Ђурђевић, уз учешће председника
општине Велико Градиште Драгана Милића. Председница Удружења „Будимо
безбедни“ и новинарка ТВ Пинк Деа, преживела је тешку саобраћајну незгоду. Ово
удружење бави се подизањем безбедносне културе грађана, а овог пута фокус је био
на безбедности у саобраћају, с обзиром на чињеницу да су сви активни учесници, али
и потенцијалне жртве саобраћајних незгода.
Представници Агенције за безбедност саобраћаја, у сарадњи са удружењем
параплегичара Мачванског округа, одржали су 27.04.2021.године трибину за младе
„Ум на Друм“ за ученике средње школе у Великом Градишту. Трибина је одржана
„online“ у складу са свим епидемиолошким мерама. Трибини су, поред више од 80
ученика средње школе, присуствовали и представници локалног савета за безбедност
саобраћаја као и запослени у средњој школи. Циљ трибине био је да се присутнима
скрене пажња на значај безбедног понашања, као и на последице које се могу десити
у супротном. Такође, било је прича и о изградњи исправих ставова, промени
понашања и укорењу нових знања како би били безбеднији у саобраћају. Ученици су
стр. 6 oд 16
Извештај директора 2019/20.

Средња школа Велико Градиште
на крају трибине, дискутовали на предметну тему, износили своја мишљења и
ставове по питању њихове безбедности у саобраћају и преносили нека лична
искуства. Велики утицај на све оставила је и лична прича Славише Савића из
удружења параплегичара Мачванског окрига. Агенција ће и у будуће и у другим
локалним самоуправама наставити са својим превентивно-промотивним
активностима како ка младима тако и ка осталим циљним групама а све у циљу
смањења броја и последица саобраћајних незгода.










Рад на изради финансијског плана и ЦЕНУС-а и плана јавних набавки
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 пед.
евиденцију приправника, саветује приправнике, налаже мере за отклањање
недостатака . Директор и педагог су похађали семинар „Унапређивање компетенција
запослених за рад са приправником „.Као резултат семинара настао је образац
„Извештај ментора“ иу образац „Извештај приправника“
Организација такмичења
Школа је ове године била домаћин два такмичења:Окружног из Српског језика и
књижевности , као и окружног у одбојци за дечаке и девојчице.

Домаћини окружног такмичења у одбојци
Школа је организовала и одласке за све нивое такмичења.
Свечана додела диплома
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Традиционално, Средња школа „Милоје Васић“ испраћа матуранте и награђује најбоље
ученике.
У четвртак, 17. јуна првој генерацији матураната гимназије у издвојеном одљењу у
Голупцу додељене су дипломе. Ова генерација је била изузетна. Од 18 ученика, 11
ученика је разред завршило са одличним успехом, а 4 ученика су носиоци „Вукове
дипломе“. Општина Голубац је припремила пригодне књиге и наградила најбоље
ученике. Књиге је уручио заменик председника општине Голубац Марко Стојаковић, у
присуству директорке Весне Новковић и директора Основне школе из Голупца, Саше
Ђорђевића.

Свечана додела диплома у Голупцу
Ове године, уз поштовање епидемиолошких мера, 21. јуна у Свечаној сали школе, у
присуству наставника школе одржана је свечана додела диплома матурантима и
додела награда ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким
такмичењима.На почетку доделе Јована Ђикановић отпевала је пригодну песму, уз
клавирску пратњу Милице Ђикановић. Затим је стихове говорила учесница
републичког такмичења у рецитовању Ања Јовановић. Ученицима
се обратила директорка школе. Директорка је наградила пригодним књигама,
освајаче републичких награда, носиоце „Вукових диплома“, диплома за изузетан
успех и похвала за различите активности.

Свечана додела диплома у Великом Градишту
 Организација завршетка школске године
У нашој школи се школује 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.Испити су одржани по одређеном распореду поштујући епидемиолошке
мере.Велики допринос доброј организацији и реализацији дали су сви запослени.
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 Организација уписа
На Наставничком већу, а затим на Школском одбору, а уз консултације са локалном
самоуправом, школа је донела план уписа и до краја децембра упутила га Министарству
просвете. Уписали смо четири одељења у пет профила, што је омогућило већини професора
да задржи норму.

План уписа за школску 2020/21.
Гимназија –општи
Гимназија –општи(Голубац)
Туристичко-хотелијерски
техничар
Кувар
Посластичар
Укупно





Планиран
Број

Број
уписаних
ученика

60
30
30

51
0
27

15
15
150

15
5
98

Ове године нисмо планирали промоцију због пандемије, али ипак са попуштањем
мера , тим је организовао одлазак у основну школу у Голупцу, Средњеву и
Макцу.Тим за промоцију је израдио и презентацију коју смо послали основним
школама како би се ученици упознали са нашом школом.

Промоција у основној школи у Голупцу
Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма.
Организовање и вођење Наставничког већа.
Због епидемиолошке ситуације неке седнице нису одржане уживо већ онлајн , преко
гугл мита.На Гугл учионици у секцији Наставничко веће заказиване су седнице,
остављани материјали, обавештења.
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Седница Наставничког већа -мит
Организовање и вођење Педагошког колегијума
Планирање и организацијастручног усавршавања запослених.
Директор и педагог су учествовали у изради Акта о вредновању сталног стручног
усавршавања .

Израда Акта о вредновању сталног стручног усавршавања .


Одлазак на семинаре и обуке
Директор се континуирано усавршава и ове године сам похађала велики број
семинара и вебинера ,углавном, у онлајн окружењу.

Семинар за директоре у организацији
Културконтакта из Аустрије, канцеларија у Сарајеву
Прошла сам и дводневну обуку за полагање лиценце за директора.
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Обука за лиценцу








Организовање и учешће на свим одељењским већима.
Директор и педагог присуствују свим одељењским већима , прате рад и дају
сугестије.

Седница одељењских већа
Пријем нових радника и увођење у посао. Педагог и директор су израдиле менторски
и приправнички водич који служи за писање извештаја ментора и приправника.
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
Сарадња са Ђачким парламентом
Директор је присуствовао конститутивној седници Ђачког парламента
У оквиру својих активности у школској 2020/21. години, Ђачки парламент Средње
школе „Милоје Васић“ као и претходних година учествовао је са својим пројектом у
креирању локалног буџета општине Велико Градиште. Писању пројекта претходиле
су различите активности и сарадња са Одељењем за финансије, општине Велико
Градиште. Представници Ђачког парламента имали су састанак са Јеленом Пантић,
руководиоцем Одељења за финансије и њеним сарадницима. На том састанку било
је речи о могућностима да Ђачки парламент обезбеди средства у локалном буџету за
своје пројекте. У оквиру парламента говорило се о неколико пројеката, од којих је
један добио подршку свих чланова: Опремање ходника школе табуреима за седење.
У писању и реализацији пројекта подршку Ђачком парламенту дала је директорка
Весна Новковић и координатор парламента професорка Наташа Стевић. Локална
самоуправа је обезбедила средства у износу од 55.000,00 динара, а део средстава је
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обезбедила школа из сопствених средстава. Ходници су оплемењени табуреима и
простор је постао функционалнији и лепши. Овај пројекат је значајан за школу зато
што промовише активизам, мотивише ученике да се ангажују у креирању
општинског буџета и да својим учешћем допринесу реализацији пројеката који
унапређују положај младих људи и доприноси стварању повољнијег амбијента за
учење и постизање бољих резултата.

Пројекат Ђачког парламента




Припрема и учешће у Савету родитеља .
Индивидуални разговори са родитељима . Директор има дан када прима
родитеље,али је отворен за разговоре и другим данима .
Индивидуални разговори са ученицима. Директор има дан када прима ученике, али
када то ситуација захтева, ученик може доћи на разговор, мимо тог дана. Директор
организује пријеме за ђаке и професоре који остварују успехе на такмичењима.


Пријем успешних професора и ученика



Учешће у Активу директора наше општине
Сарадња са локалном заједницом и социјалним партнерима. Школа интензивно
сарађује са локалном заједницом, предузећима и установама.
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Сарадња је интензивна са трговинским предузећима и туристичко угоститељским
предузећима. Нарочито добра сарадња је са народном библиотеком и Културним
центром, вртићем и свим школама.
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.
Велику пажњу посвећује прикупљању донаторских и спонзорских средстава, писању
пројеката.Ове године је урађено много на побољшању материјалних услова .За три
пројекта школа је добила средства од Министарства просвете .Добијена су и средства
и од локалне самоуправе .
-Потпуно опремљен кабинет хемије:нове подне облоге, намештај, електронска
опрема

Кабинет хемије
Некада
Сада
-нови кухињски делови и машина за прање судова , кухињски апарати и посуђе

Kабинет за куварство
-подне облоге у учионицама нове школе, ће бити постављене до половине октобра.
-опремљена канцеларија шефа рачуноводства
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-опремљена канцеларија секретара

-нов намештај у учионицама нове школе
-опремљен кабинет информатике(намештај, компјутер, радијатори)
-саниран зид у старом делу школе и тротоар

Некада
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Сада
-Саниран топловод у дворишту школе

Састанци
У току године , директор присуствује многим састанцима ван школе: Са представницима
Министарства просвете, Школске управе, општине, локалним партнерима, представницима
полиције, предузећа и установа...
Пред почетак школске године у Дому ученика Пољопривредне школе у Пожаревцу , одржан
је састанак представника Школске управе и директора средњих школа.Тема је била актуелна
ситуација и припрема за почетак школске године.
Велика пажња поклоњена је онлајн настави у првом полугодишту. У сарадњи са
педагогом школе директор је интензивно пратио реализацију наставе.Свакога дана били
смо у контакту са наставницима, пружали подршку и решавали проблеме. Често смо слали
сугестије писаним путем, а били смо отворени за телефонски разговор са наставницима,
родитељима и ученицима.
Све то време директор је обављао све послове у школи. Сваког месеца директор је у
сарадњи са педагогом састављао оперативни план школе и слао га Школској
управи.Директор је сваке недеље салао извештај о стању здравља Министарству.
И ова година је била врло комплексна и захтевала је велику посвећеност и тимски рад.
Поред свих тешкоћа у организацији и реализацији наставе резултати ученика говоре да је
година била успешна.
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Директор
Весна Новковић
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