
                                                       
 

Житни трг 4, тел./ fax (012) 66 31 31 

 

Средња школа                   Велико Градиште 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 

 

 

Овај извештај се односи на период од септембра 2016. до краја августа 2017. и не 

подразумева финансијски извештај. 

 Посао директора школе је врло комплексан, захтева познавање 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, екскурзија, 

рада са родитељима, ученицима, стручним усавршавањем наставног кадра, сарадња са 

локалном заједницом, институцијама, предузећима...  

             Током школске 2016/2017. 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 пројеката на националним 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 
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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 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 14 

број посећених часова допунске наставе 2 

број посећених часова одржаних у оквиру пројекта „сарадњом до 

знања“ 
19 

број посећених часова одељенске заједнице 2 

број посећених часова ваннаставних активности 9 

укупан број посећених часова 46 

 

 разлог/циљ посете број 

часова 

1.  редован, планиран обилазак 13 

2.  примедбе на рад наставника 2 

3.  увид у рад новог члана колектива 5 

4.  праћење рада приправника 3 

5.  угледни/огледни час 19 

6.  наставници који постижу изузетне резултате 2 

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 2016/2017. години, Средња школа у Великом Градишту била је 

укључена у пројекат „Сарадњом до знања“ у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја поред још 11 школа из целе Србије. Циљ пројекта био је одржавање 

сарадничких часова и кооперативне наставе. Одржано је 321 час сарадничке наставе, а 

директор је посетио 19 часова. 

 

1. септембра 2016. почела је нова школска 2016/2017 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 2017. године Средња школа из Великог Градишта прославила је своју 

славу Светог Саву. Више од 150 гостију прво је чуло Светосавску химну у заједничком 

извођењу ученика ОШ „Иво Лола Рибар“ и ученика Средње школе. Затим се приступило 

резању славског колача. Колачар је ове године био директор школе 

Потом је директор школе у свом говору подсетио све присутне на активности и резултате 

у претходној години, која је једна од најуспешнијих у историји школе. Том приликом, 

директор је уручио награде Немањи Милошевићу и члановима мушке одбојкашке екипе за 

освојена прва места на републичким такмичењима и председнику општине Велико 

Градиште, Драгану Милићу, као захвалност за свестрану подршку школи. По завршетку 

представе, дружење је настављено у холу школе уз пригодан коктел. 

                                              

     
 

 

Презентација школе у медијима 
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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 је склопио уговор о дуготрајној 

пословно – техничкој сарадњи са Српском научном телевизијом из Београда у циљу 

промовисања и представљања широј јавности одабраних радова, ђака и група, дешавања и 

осталих догађаја значајних за нашу школу. Снимљена су 4 видео записа: о Немањи 

Милошевићу, о Николи Кнежевићу, о одбојкашима Средње школе и интервију са 

директором. 

Видео материјал је доступан на адресама: 

https://www.youtube.com/watch?v=2jlonj_dAwg 

https://www.youtube.com/watch?v=c4E2q3gQovc 

https://www.youtube.com/watch?v=5ndAsa-r7sM 

https://www.youtube.com/watch?v=EBUiY6EOYk4 

 

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 поновила је 

успех од прошле године и поново је постала првак Србије. Обезбеђен је превоз и 

смештај за учеснике, а организован је превоз за ученике и запослене школе који су 

желели да иду на утакмице наших одбојкаша. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jlonj_dAwg
https://www.youtube.com/watch?v=c4E2q3gQovc
https://www.youtube.com/watch?v=5ndAsa-r7sM
https://www.youtube.com/watch?v=EBUiY6EOYk4
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По завршетку државног првенства организован је свечани дочек одбојкашке екипе 

Средње школе из Великог Градишта 

 

          
 

 

 Фудбалска екипа Средње школе освојила је друго место на државном такмичењу. 

По повратку екипе са такмичења организовн је свечани дочек у школи. 

 

   
 

 Школа је ове године била ораганизатор окружног турнира у малом фудбалу и 

окружног турнира у одбојци 

 

 Школа је, већ традиционално и ове године била домаћин окружног такмичења из 

српског језика и језичке културе. 
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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: 13. априла уручене су награде најбољим спортистима (одбојкашима 

џудистима и каратистима – републичким првацима), 07. јуна фудбалској екипи, а 23. јуна 

„Вуковцима“ и најуспешнијим ученицима школе. 

 

 

      

        
 

 

Организација матурске вечери 2017. 

 

У петак 16.06. матуранти Средње школе из Великог Градишта са својим 

професорима прославили су крај свог образовања у средњој школи. После окупљања 

испред школе, матуранати су кренули у шетњу кроз главну улицу праћени бројним 
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родитељима и пријатељима. Велико Градиште је било пуно младости, лепоте и радости. 

Славље је настављено у ресторану Ледерата. 

    

 

Свечана додела диплома 2017. 

 

У понедељак 19.06. генерација 2017. 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. 

По први пут, матурантима су додељене дипломе у футролама са логотипом Средње 

школе које је директор обезбедио од донација. 
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Свечана додела диплома 

 

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 априлу 2017. одржан је састанак са представницима Министарства 

просвете у Пожаревцу. У мају је министар донео план уписа у средње школе за 2017/2018. 

Смањени број ђака у основним школама у окружењу одразио се и на упис у нашој школи у 

профилу трговац и туристички техничар. 

На иницијативу председника општине Голубац и директора Средње школе из 

Великом Градишта покренута је иницијатива за отварањем издвојеног одељења Средње 

школе из Великог Градишта - одељење гимназије са седиштем у Голупцу. После обимних 

консултација са свим релевантним институцијама, урађен је елаборат о економској и 

педагошкој оправданости отварања издвојеног одељења у Голупцу на који је 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало сагласност после извештаја 

просветног инспектора. Тиме је Голубац први пут у својој историји добио једно одељење 

средње школе. 
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План уписа за школску 2017/18. 
Планиран 

Број 

Број уписаних 

ученика 

Планиран 

број 

одељења 

Уписан број 

одељења 

Гимназија – општи смер 60 39 2 2 

Туристички техничар  30 18 1 1 

Трговац 30 15 1 1 

Кувар  15 15 0,5 0,5 

Конобар  15 7 0,5 0,5 

Гимназија – издвојено одељење у 

Голупцу 

30 18 1 1 

Укупно  180 112 6 6 

 

 

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, који је формиран прошле године 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 Добри и Доњем Милановцу. 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. 

 

 

Организовање стручних семинара у школи за запослене 

 

У просторијама Средње школе одржана су два семинара за све професоре школе: 

18. марта у Средњој школи одржан је семинар за све заинтересоване професоре „Eфикасно 

вођење педагошке документације“ Семинар су одржали представници Образовно 

https://www.youtube.com/watch?v=kS_tMIUdKe0
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методичког центра из Новог Сада, Жолт Коња и Горан Станојевић. На врло оригиналан и 

инспиративан начин предавачи су упознали професоре наше школе са новим 

технологијама и тенденцијама у настави које ће сигурно бити од велике користи у 

образовно-васпитном процесу. Семинар је трајао 24 сата (од тога 8 сати непосредног рада 

и 16 сати практичног рада путем рачунара). Затим је у априлу организован акредитован 

семинар о насиљу у трајању од 8 сати. 

У току децембра и јануара професори општеобразовних предмета у гимназији 

прошли су акредитовану електронску обуку у трајању од 16 сати о применама стандарда у 

настави општеобразовних предмета у гимназији. 

Директор је био учесник конференције „Нове технологије у образовању“ која је 

била одржана у фебруару у BelExpo центру у Београду 

 

Учешће у пројекту Интеркултуре 

 

 И ове школске године Средња школа у Великом Градишту била је  једна од ретких 

школа у Србији која је путем програма међународне размене ученика угостила ученике у 

организацији АФС-а. Ове године наставу у нашој школи целе године похађале су Катлин 

Бигер, ученица 4. разреда из Сједињених Америчких Држава и Мирјам Де Пало, ученица 

трећег разреда из Италије. 

07. 11. у Свечаној сали Средње школе у Великом Градишту одржана је презентација Дан 

Америке. Презентацију је одржала Катлин Бигер, ученица из Америке, која у оквиру 

међународне размене ученика похађа нашу школу. Кејт је присутним ученицима говорила 

о граду и држави из које потиче, о својој свакодневници, својим интересовањима, али им је 

представила и своје виђење Сједињених Америчких Држава. 

 

     
 

 

16. марта у свечаној сали Средње школе у Великом Градишту одржан је Дан Италије, а 

повод је био што од новембра 2016. године нашу школу похађа Мирјам Де Пало, у оквиру 

међународног програма АФС размене средњошколаца. Мирјам је са југа Италије, из 

околине Барија, из места Гравина ди Пуљо, а у Србији ће боравити до јула 2017. када се 

програм размене и званично завршава. У припреми и организацији овог догађаја 

учествовали су ученици и професори наше школе, као и родитељи и породица Стрејкић из 

Тополовника у којој борави Мирјам. По први пут оваквом догађају, који се традиционално 

организује за све ученике који су на размени у нашој школи, присуствовали су, осим 

ученика и професора и родитељи као и представници локалне самоуправе и представници 

Српске научне телевизије који припремају посебну емисију о овом догађају. Посебној 
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атмосфери допринели су и господин и госпођа Де Пало, који су својим присуством 

увеличали овај догађај који ће се још дуго памтити и препричавати.... 

 

   
 

                                                        

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 2016/2017. годину у коме су успешно обрађене и високо 

оцењене све кључне области, као и урађен осврт на реализацију пројекта „Сарадњом до 

знања“. 

           Иако су резултати добри, за сва подручја вредновања предвиђене су одређене мере 

које за циљ имају још бољу и унапређенију реализацију образовно-васпитног 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.  

 

   

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. 
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Школске 2016/2017 урађено је уређење ентеријера спортске хале чији је изглед 

веома нарушен хаваријом на крову исте.  

Уведен је нови, веома квалитетан систем видео – надзора који значајно подиже 

безбедност свих актера образовно-васпитног процеса. 

Учешће у пројектима 

Директор је претходне године оформио тим за пројекте у чијем раду активно 

учествује. 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 ће учествовати са 1.500.000 динара. Све потребне дозволе и пројектна 

документација су обезбеђене, спроведен је поступак јабне набавке и очекује се да ће 

радови бити завршени у току јесени.  

На основу налога противпожарне инспекције, директор је обезбедио средства од 

општине Велико Градиште у висини од 2.300.000 динара за увођење хидрантске мреже и 

система за дојаву пожара. У тренутку писања овог извештаја у току је израда пројектне 

документације и очекује се да ће комплетан посао бити урађен до краја 2017. године,  

Директор је у октобру учествовао у радионици Темпус фондације у Београду у вези 

писања апликација за Ерасмус+ пројекте који су 2017. први пут омогућени средњим 

школама у Србији. Тим за пројекте написао је апликацију за предлог Ерасмус+ пројекта 

„Development of key teaching competences for multidisciplinary approach to teaching“ који на 

жалост није добио финансирање. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 1. јуна 2016. објавило 

конкурс „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ –  Сарадњом до знања“ . По резултатима конкурса, наша 

школа је била једна од 12 школа у Србији која је добила учешће у пројекту. Директор 

школе је почетком школске године оформио тим за организовање и праћење реализације 

овог пројекта. У току првог полугодишта тим је спровео истраживање о слабостима 

кључних компетенција код ученика, те су препоруке за сарадничке часове биле развој 

недостајућих компетенција. Припремањем сарадничких часова, створена је збирка 

припремног материјала на сајту школе, на адреси 

http://ssvg.edu.rs/saradnjom%20do%20znanja. 
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У среду, 19.04.2017. у библиотеци "Радоје Домановић" у Великој Плани, одржана је 

завршна конференција пројекта "Млади против корупције". Kонференцији су 

присуствовали директор школе, педагог и два вршњачка едукатора наше школе. Због 

успешне сарадње и великог доприноса на овом пројекту, Удружење грађана „Свет речи" 

доделило је захвалнице нашој школи и едукаторима, али и похвалнице великом броју 

наших ученика због учешћа на ликовном конкурсу. 

Средња школа из Великог Градишта је у току новембра 2016. године постала члан 

ORACLE Академије (OracleAcademy). Oracle је водећа компанија која покрива сервисе 

база података и информационих система као и Java програмских решења. Компанија 

остварује сарадњу са едукационим установама у свету, обезбеђујући при том сопствене 

ресурсе и експретизу, а све у циљу едуковања младих стручњака из области 

информационо – комуникационих технологија. 

 

У јуну 2017. Средња школа је аплицирала за пројекат „Подстицање демократске 

културе у школама“ и изабрана је као једна од 20 школа у Србији. Пројекат ће бити 

реализован од септембра 2017. 

 

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 
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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 2016/2017 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. 

 

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 ове године 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 
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На свечаној седници Скупштине општине Голубац одржаној 09.07.2017. Средњој 

школи из Великом Градишта додељена је ПЛАКЕТА за допринос у развоју општине 

Голубац и изванредне резултате постигнуте у друштвеном и привредно-економском 

развоју. 

      
 

 

 

 

Француски институт у Србији и удружење Адифлор донирали су књиге на 

француском језику школама у Србији у којима се учи француски језик. Средња школа 

Велико Градиште је део тог пројекта и директор Зоран Ташић присуствовао је 24.10.2016. 

свечаној додели књига. Донацију је директору уручила амбасадор Француске у Србији 

њена екселенција госпођа Кристин Моро. La cérémonie de remise des livres Adiflor à l'Institut 

français en Serbie et mon école a reçu un don des livres. 

 

 
 

10. новембра, поводом дана просветних радника, запослени радници Средње школе 

из Великог Градишта отишли су на једнодневни излет. Посетили су археолошки локалитет 

Лепенски вир и Доњи Милановац. У пријатној атмосфери и неформалном дружењу, 

запослени су прославили свој празник. 

22. јуна, поводом завршетка једне од најуспешнијих година у скоријој историји, 

директор је организовао излет за колектив Средње школе из Великог Градишта. Колектив 



                                          

стр. 16 oд 16 

Средња школа Велико Градиште 

је посетио Сремску Митровицу и Засавицу и заједно прославило завршетак школске 

године.  

 

   
 

 

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 .  

 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 

 

 

 


