
Извештај о раду вд директора за период од 27.12. до 31.08.2020. године 

 

Извештај о раду вд  директора обухвата реализоване активности 

планиране годишњим планом рада, месечним и недељним плановима, као 

и активностима које нису планиране јер се наметнула потреба за истим. 

Због разрешења дужности директора школе од 27.12. постављен је 

вршилац дужности директора школе професор разредне наставе Светлана 

Станковић. Вршилац дужности од самог доласка била је укључена у све 

наставне и ваннаставне активности у школи, као и организациона и 

техничка питања значајна за рад школе. Због увођења и проглашења 

ванредног стања од 16.03.2020. , вд директор школе је у оквиру релације 

наставног процеса и предагошко иснструктивног рада са наставницима 

организовала, координирала и конструктивно пратила реализацију наставе 

на даљину све до краја наставне године. Поред реализације редовне 

наставе  пратила је и имала комплетан увид у рад школе. Посебан акценат 

у праћењу био је усмерен на самовредновање квалитета рада установе (4 

кључне области). Вд  директор школе се ангажовала на упознавању рада 

тимова у школи као и  развојном плану за наредну годину. Поред 

ангажовања у матичној школи вд директор је обилазила и имала увид у рад 

свих издвојениих одељења. Вд директор је у протеклој школској години 

успешно припремала и водила седнице Педагошког колегијума, 

Наставничког већа и редовно учествовала у раду разредних и стручних 

већа у школи. С обзиром да је ова школска година, а посебно друго 

полугодиште, била специфична било је доста ангажовања вршиоца 

дужности на побољшању услова рада у школи (опремање библиотеке, 

новим књигама за лектиру, појачан интернет, за 6 учионица су набављене 

климе, урађен нов видео надзор у Ориду, поправљање и осопособљене све 

струњаче у фискултурној сали, пружена  значајна помоћ у обезбеђивању 

бесплатних уџбеника за један број ученика...). 

 

 У оквиру сталних послова вд директор је континуирано пратила 

финансијско пословање школе, ангажовала се на уређењу издвојених 

одељења и стварању услова за доградњу матичне школе као једног од 

приотитета од раздвојног плана. Школа као институција не фунцкионише 

изоловано већ је део целокупног друштвеног система и као таква је у 

сталној комуникацији са великим бројем институција и организација како 

на нивоу града тако и шире. Сврха те сарадње дакле, отворености школе 

јесте вишеструка и то је једини начин на који школа може у потпуности да 

одговори на своје задатке и оправда своју улогу.  

 

 У школској 2019/20. години вд директор је активно сарађивала са 

министарством просвете, 24.08.2020. министар просвете је посетио нашу 

школу у циљу праћења организације и реализације рада. Вд директор је 



сарађивала са локалном самоуправом, другим школама у граду, 

родитељима ученика, ученичким парламентом, као и осталим ученицима 

школе а све у циљу унапређивања образовно васпитног рада школе. Поред 

ових послова вд директор се додатно ангажовала на обезбеђивању 

средстава за награђивање најбољих ученика, ученика генерације као и 

најуспешнијих колега.  

 Вд директор је део времена посветила стручном и педагошком раду 

и усавршавању пратећи стручну литературу и часописе и учествујући у 

раду актива директора на ниову граду. Поред тога учествовала је на 

семинарима који је организовао Центар за стручно усавршавање 

запослених. Вд директор школе је решавала и друга актуелна питања део 

круга рада и успешно сарађивала и пратила рад свих служби у школи. 

 

 

вд директор школе 

Светлана Станковић 


