ОШ „Надежда Петровић“

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
ЗА 2015/2016. школску годину
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 Р. Србије“ бр.72/09,
52/11, 55/13, 68/15), Статут школе и др. подзаконски акти, као и
Годишњи план рада школе, посебно глобални и оперативни План и
програм рада директора школе. Реализација прописаних надлежности
и одговорности, као и планираних послова биће приказана кроз
реализацију глобалног и оперативног плана и програма рада
директора.
У првом полугодишту урадила сам следеће:










Планирала и и учествовала у организовању остваривања програма
образовања и васпитања;
Старала се о осигурању квалитета и унапређивању образовноваспитног рада;
Старала се о остваривању развојног плана установе;
Остваривала педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимала
мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних
сарадника;
Планирала стручно усавршавање наставника;
Старала се о благовременом обавештавању запослених, стручних
органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе
и ових органа;
Сазивала и руководила седницама Наставничког већа и Педагошког
колегијума, без права одлучивања;
Усмеравала и усклађивала рад стручних органа у школи;
Сарађивала са родитељима ученика; Организовала посете
предшколским установама из окружења (ученици/це првог разреда
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правили су новогодишње честитке и украсе за јелку коју су носили
својим другарима/цама из предшколског и показали им шта су то све
учили у првом разреду. Циљ посете било је развијање другарских
односа с вршњацима, подстицање креативности код деце, као и
обележавање предстојећих новогодишњих празника. )
Учешће у планирању реализације Развојног плана школе за шк.
2015/16. Годину
Извештај о раду Школе, Извештај о раду директора и Плану рада за
нову школску годину (подношење Извештаја Наставничком већу,
Савету родитеља и Школском одбору
Остваривање увида у организацију редовне наставе, продуженог
боравка, целодневне наставе и прирпремног предшколског програма
Посета часовима редовне наставе
Преглед и анализа педагошке документације
Консултације са наставницима разредне наставе и одељењским
старешинама о проблематичним оценама пред тромесечје
Припрема за седницу Педагошког колегијума
Посета часовима – евалуација наставног часа (9)
Анализа успеха и владања ученика на крају I тромесечја
Припрема и реализација састанка Савета родитеља Школе поводом
резултата са I тромесечја
Припреме, вођење и учешће на седницама Одељењских и
Наставничког већа на 1. тромесечју
Праћење реализације фонда часова редовне наставе, додатног и
допунског рада и слободних активности
Праћење слободних активности, додатног и допунског рада
Припреме за израду завршног рачуна
Припреме за организацију школске славе
Организовање пописа и инвентара у Школи
Информација о семинарима за наставнике Јануарски дани
Посете часовима редовне наставе и осталим видовима непосредног
рада са ученицима у циљу остваривања увида у реализацију Годишњег
програма рада Школе и пружања стручне помоћи наставницима и
разредним старешинама у решавању потешкоћа на које наилазе у свом
раду,
Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу или
проблеме са понашањем,
Саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблеме у учењу
и понашању,
Перманентна сарадња са свим стручним органима Школе
Старање о хигијенској и техничкој исправности школског објекта у
целини, одржавање и модернизовање,
Старање о финансијском пословању Школе и сарадња са
рачуноводством, набавка савремених наставних учила и обогаћивање
библиотечког фонда,
Набавка потрошног материјала
Сарадња са привредним организацијама;
Сарадња са културним институцијама;
Контрола радне дисциплине;
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Присуство приредбама, смотрама, такмичењима и другим
манифестацијама
Присуство на огледним предавањима;
Рад на властитом стручном усавршавању, организација стручног
усавршавања запослених;
Учешће у раду Актива директора
Остали текући послови.
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Преглед активности по месецима:

СЕПТЕМБАР

 пријем првака
 представљање ГП, ШРП,Годишњег извештаја о раду школе,
годишњег о раду директора
 наставничко веће,
 актив учитеља
 састанак у Шкослкој управи
 контакти са инспекцијом
 контакти са адвокатима о бодовању за технолошке вишкове
 присуство Јавном часу у организацији ИТЦа
 контакт са другим директорима у вези расподеле и преузимања
технолошких вишкова
 Савет родитеља
 Школски одбор усвајање ГП
 састанак у МУП-у Нови Београд поводом почетка школске године
 извештај Општини Нови Београд о стању у школи
 инструктивни рад са учитељицама из боравка
 пријем нових радника и упућивање у посао
 упознавање запослених са новим прописима
 разговор са родитељима ученика/ца који прелазе у нашу школу на
почетку шг
 учешће у изради националне стратегије за превенцију сексуалног
насиља
 разговор са учитељицама првог разреда о првацима
 решавање комуналних проблема(ограда, струја, графити)
 сарадња са Градским секретаријатом
 попуњавање Е-ценуса
 припреме за Дан школе, Дечију недељу
 завршетак пројекта Бесплатни уџбеници
 решавање проблема у петом разреду, уклопљеност, привикавање
на нови режим рада
 састанак са помоћно-техничким особљем, реорганизација посла
 договори са домаром о решавању техничких недостатака
 сарадња са Зоохигијеном у вези паса луталица
 праћење нових прописа и њихово спровођење
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редован инспекцијски надзор
судија за прекршаје по налогу из 2013
решавање проблема нераспоређених технолошких вишкова
прослава Дана школе
контакт са Домом здравља
сарадња са Центром за социјални рад
решавање конфликта ученика из петог 1 на националној основи
информисање запослених о конкурсима, семинарима
контакт са општином у вези ограде
уступање простора за бесплатни енглески у организацији
Општине
уговарање едукативних предавања за ученике четвртог, седмог
и осмог разреда (насиље, зоохигијена)
решавање проблема паса луталица
извештај о бесплатним уџбеницима
учешће у недељи програмирања
наставничко веће, педагошки колегијум,
сарадња са другим директорима новобеоградских школа
информисање школске управе о нераспоређеним технолошким
вишковима
посета часовима
заједнички родитељски састанак петог разреда
припреме за недељу науке
актив директора
решења о платама за Трезор
набавка живе ограде

НОВЕМБАР
 одељенска већа поводом тромесечја
 наставничко веће
 учешће у изради Националне стратегије за превенцију
сексуалног насиља
 отварање понуда за рекреативну и екскурзије
 контакт са ПУ 11 април поводом Недеље науке и Акције
даривања
 извештај ШУ о слободним радним местима
 коридинирање поводом Недеље науке
 организовање посет репрезентативки женске кошарке
 решавање сукоба у четвртом два, васпитно дисциплински
поступак
 извештај за Општину и градски секретаријат о потребама школе
 рад на сајту школе
 Jaвна набавка за екскурзије и наставу у природи
 посета часовима
 сценарио за Дане науке
 организација Недеље науке
 присуство Савету родитеља, извештај са тромесечја, ЈН за
екскурзије
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 предавање „Сајбер насиље“ у шестом 2
 разговор са родитељима

ДЕЦЕМБАР























Школски одбор, попис
сарадња са вртићма
редовно комуникација са родитељима
предавање о наркоманији за четврти и седми разред
анализа Недеље науке, допис Блицу
праћење понуда за донације
предавање о фалсификованим лековима за осми разред
прикупљање података за предлог финансијског плана
решавање ситуација са родитељима који имају примедбе на
тестове са стандардима, као и ситуацијама у којима сматрају да
се са њиховим дететом не поступа како би они желели
набавка бетонских жардињера за двориште
предавање о псима луталицама за 4 разред
редовно наставничко веће, педагошки колегијум
извештај о реализацији Недеље науке
редовно ажурирање еценуса
праћење стручне литературе
припреме за попис
учешће у трци Деда Мразева
договор са представницима за малолетничку деликвенцију о
предавањима од првог до осмог разреда
реализација пописа
ангажовање фирме за израду врата на справарници
контакт са Центрома за церебралну парализу договор о донацији
припреме за израду финансијског плана и плана набавки

ЈАНУАР
 Школски одбор, усвајање извештаја о попису и финансијског
плана
 сарадња са родитељима
 припреме за прославу Св. Саве
 сарадња са Општином у вези ограде
 предавања за ученице-ке од првог до осмог разреда у вези
малолетничке деликвенције
 сарадња са Србијом данас- анкета о исхрани
 праћење новина у законима и прописима
 покретање ЈН за израду ограде и сређивање школског терена
 решавање ситуација у четвртом и шестом разреду искључивање
из група , предавање о сајбер насиљу, понашање на друштвеним
мрежама
 редовно ажурирање података у Е ценусу
 израда полугодишњег извештаја о раду школе
 одељенска већа, Наставничко веће крај првог полугодишта
 стручна трибина Бигз-а
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 промоција науке за ученике-це трећег разреда
 сарадња са педагогом и тимом за Школски развојни план у вези
тестова по стандардима и реализацији ШРП
 анкета о значају екстерне евалуације
 специјално признање ученицима трећег један за документарни
филм „Вода“
 редовно обавештавање запослених о стручним семинарима и
трибинама
 учешће на активу директора

29.01.2016.

Директорка
Ивана Стјепановић

