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 Према члану 62. Закона о основама система образовања и васпитања, 

надлежности и одговорности директора школе су следеће: 

 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 

установе.  

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности установе;  

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;  

3) стара се о остваривању развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и 

одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са 

законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима;  

6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног 

сарадника;  

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање 

звања наставника, васпитача и стручног сарадника;  

8) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог закона 

и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и 

ученике;  

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа;  

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 

података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  

11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, 

ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања 

о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа;  

12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 

педагошког већа, без права одлучивања;  

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа 

у установи;  

14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика;  

15) подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, 

најмање два пута годишње;  

16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;  

17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 

складу са овим и посебним законом.  



 

За свој рад директор одговара школском одбору и министру просвете, 

науке и технолошког развоја. 

  

У следећој табели приказан је програм рада директора за школску 

2017/2018. годину према времену и садржају реализације: 

 

  

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова. 

2. Припрема организације рада школе за нову школску годину 

3. Израда Извештаја  о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за 

школску 2016/2017.год. 

4. Израда Годишњег плана школе за школску 2017/2018. годину. 

5. Активности везане за реализацију школског развојног плана за трогодишњи 

период (2015-2018.) 

6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску 2017/2018. 

године. 

7. Избор председника стручних већа. 

8. Утврђивање 40-часовне радне недеље за наставнике. 

9. Организација дежурства у школи. 

10. Организација практичне наставе. 

11. Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова. 

12. Сарадња са психологом школе. 

13. Рад са наставницима приправницима за припрему полагања стручног 

испита, тј. стицање лиценце. 

14. Сарадња са Саветом родитеља. 

15. Сарадња са Ученичким парламентом. 

16. Контрола вођења педагошке документације. 

17. Припрема и вођење седница Наставничког већа. 

18. Ангажовање на побољшању услова рада запослених и ученика. 

19. Припрема и организовање прославе Дана школе. 

20. Педагошко инструктивни рад. 

21. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

22. Ангажовање на побољшању дисциплине наставе (правовремени одлазак на 

часове и поштовање трајања часа). 

24. Предузимање мера након прегледа педагошке документације од стране 

просветне инспекције. 

25. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици. 

26. Рад на седницама Школског одбора. 



27. Активно учешће у изради Предлога финансијског плана за 2018. годину. 

28. Текући послови. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Обилазак практичне наставе у школи и  предузећима. 

2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају 

првог класификационог периода (тромесечја). 

3. Индивидуални рад са ученицима. 

4. Индивидуални рад са родитељима ученика. 

5. Индивидуални рад са наставницима приправницима. 

6. Обилазак одељења ученика обе смене  и разговори о њиховим проблемима. 

7. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

   8. Сарадња са члановима школског одбора. 

9. Учешће и рад на седницама школског одбора. 

10. Сарадња са Саветом родитеља. 

11. Рад са Ученичким парламентом 

12. Обилазак наставе. 

13. Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2018/2019.год. 

14. Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног 

усавршавања запослених. 

15. Текући послови. 

 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

 

1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве. 

2. Посета часовима редовне наставе. 

3. Праћење напредовања ученика у учењу, владању и њиховим резултатима у 

практичној настави. 

4. Праћење интересовања ученика за слободне активности. 

5. Избор одређених акредитованих програма за стручно усавршавање 

наставника. 

6. Индивидуални разговори са наставницима и указивање на проблеме који 

прате и утичу на исходе васпитног и образовног рада. 

7. Идентификација проблема похађања наставе од стране ученика и 

предузимање мера за њихово превазилажење. 

8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе и 

показују одређене сметње у раду и учењу. 

9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

10. Сарадња са Саветом родитеља. 

11. Рад са Ученичким парламентом. 



12. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици. 

13. Анализа и усвајање завршног рачуна школе. 

14. Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и 

Наставничког већа на крају првог полугодишта. 

15. Обилазак наставе. 

16. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности. 

17. Текући послови. 

 

МАРТ - АПРИЛ 

 

1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе. 

2. Консултативни састанци са родитељима. 

3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља. 

4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају 

другог класификационог периода (тромесечја). 

5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро 

струке ради структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни 

испит. 

7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу. 

8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.  

9. Сарадња са Саветом родитеља. 

10. Рад са Ученичким парламентом. 

11. Обилазак наставе. 

12. Разговор са наставницима после посећених часова. 

13. Организација Републичког такмичења саобраћајних школа Србије. 

14. Текући послови. 

 

 

МАЈ  -  ЈУН 

 

1. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике 

завршних разреда на крају другог 

полугодишта. 

2. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности. 

3. Израда Предлога финансијског плана школе за 2019. год. за МП РС и Град 

Пожаревац са рачуновођом и секретаром школе. 

4. Организација блок-наставе из практичне наставе за ученике завршних 

разреда. 

5. Анализа постигнутих резултата ученика који су учествовали на 

такмичењима из саобраћајне и електро струке. 



6. Сарадња са родитељима ученика који су имали тешкоћа у адаптацији на 

нову школску средину. 

7. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике 

првог и другог разреда на крају другог полугодишта. 

8. Сарадња са Саветом родитеља. 

9. Рад са Ученичким парламентом. 

10. Организација блок-наставе за ученике другог разреда електро струке. 

11. Организација на спровођењу завршног и матурског испита и формирање 

испитних комисија. 

12. Организација и спровођење поправних испита за матуранте. 

13. Припрема за упис ученика у први разред за нову школску годину 

(формирање комисија за упис). 

14. Обилазак наставе. 

15. Текућа питања. 

 

ЈУЛ - АВГУСТ 

 

1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године. 

2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места. 

3. Расписивање конкурса за упражњена радна места. 

4. Избор одељењских старешина. 
5. Подела наставних предмета на наставнике. 

6. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова. 

7. Припрема организације рада школе за нову школску годину 

8. Ангажовање на изради распореда часова. 

9. Текућа питања. 

 

 

Поред наведених, директор ће се бавити и другим пословима и решавати 

проблеме из његове надлежности, а који нису обухваћени наведеним 

програмским садржајима. Такође, директор ће учествовати у комисијама за 

процену савладаности програма за полагање испита за стицање лиценце за 

приправнике. 

 

 

 

 

        Д И Р Е К Т О Р 

 

        _________________________ 

                  Дарко Радовановић 

             

       


