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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

за период од 01.09.2017. до 28.01.2018. године 

 
СЕПТЕМБАР 2017. 

 Школа је у школску 2017/2018. годину ушла потпуно припремљена када су у питању 

наставни и ненаставни кадар, као и уређеност просора за извођење наставе. Настава је 

почела на време и до краја првог полугодишта успешно је реализован наставни план 

и програм у свим образовним профилима. 

 Распоред часова је урађен и усвојен на време. 

 Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. 

годину који је на време израђен и усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2016/2017. годину који је на време израђен и усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора и старао се да се 

сви професори придржавају распореда. 

 Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2018. годину. 

 Усвојио сам предлоге Стручних већа, када је у питању избор председника Стручни 

већа, тако да су та већа неометано почела са радом од почетка школске године. 

 Усвојио сам предлог Стручних већа за саставе комисија за ванредне и специјалистичке 

испите. 

 Формирао сам све обавезне школске тимове, као и неколико тимова који нису по 

закону обвезни, али постоји потреба школе за њиховим функционисањем. 

 Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску 

2017/2018. годину. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре. 

 Присуствовао сам сваком састанку и активно сам учествовао у раду Тима за 

безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака  

 против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имо потребу за 

тиме.  

 Присуствовао сам првим родитељским састанцима у свим одељењима првог разреда. 



 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом рачуноводства и 

руководиоцем Ауто школе, као својим најближим сарадницима. 

 Активно сам учествовао у раду Ауто школе. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је забележено 

у записницима тог тела (одржана је једна седница). 

 Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је забележено у 

записницима тог тела. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у записницима 

тог тела (одржана је једна седница). 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је забележено 

у записницима тог тела. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у записницима 

тог тела. 

 Активно сам учествовао у обезбеђивању финансијских средстава из буџета, донација 

и сопстених прихода и старао сам се да та средства буду наменски утрошена о чему 

сам редовно извештавао школски одбор и савет родитеља.Т 

 

ОКТОБАР 2017. 

 Кроз реализацију Финансијског плана и Плана набавки, ангажовао сам се на 

побољшању услова за извођење наставе. 

 Остварио сам висок степен сарадње са великим бројем предузећа, при чему сам успео 

да обезбедим значајна финансијска средства кроз донације која су уложена у 

опремање кабинета и побољшање услова за рад ученика и наставника. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе. 

 Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења наставе 

(редован одлазак на час и поштовање трајања часа). 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе Пожаревац, 

а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом Јоксимовићем.  

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе Пожаревац, а 

пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је забележено 

у записницима тог тела (одржане су две седнице). 

 Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је забележено у 

записницима тог тела. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у записницима 

тог тела (одржана је једна седница).  



 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је забележено 

у записницима тог тела, при чему сам изабран за заменика председника Актива 

директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у записницима 

тог тела. 

 

НОВЕМБАР 2017. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу за 

тиме. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом рачуноводства, 

као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Одељенских и Наставничког већа 

приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду (одржана је 

једна седница). 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница). 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе Пожаревац, 

а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе Пожаревац, а 

пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

 

ДЕЦЕМБАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску 

2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и 

Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао правовремене 

информације при планирању уписа. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу за 

тиме. 



 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Организовао сам дводневни семинар за све запослене у настави на тему унапређења 

квалитета наставе. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом рачуноводства, 

као најближим сарадницима.  

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе Пожаревац, 

а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе Пожаревац, а 

пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

 Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних школа 

Србије. 

 

ЈАНУАР 2018. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске 

управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске 

управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих имао 

правовремене информације при планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог Саве. 

 У оквиру педагошко-инструктивног рада, посети сам часове петоро професора. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу за 

тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом рачуноводства, 

као најближим сарадницима. 



 Водио сам седнице и активно учествовао у раду одељенских и Наставничког већа 

приликом усвајања успеха ученика на полугодишту (одржана је једна седница). 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржане су две седнице). 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе Пожаревац, 

а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе Пожаревац, а 

пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

 Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних школа 

Србије. 

 

ФЕБРУАР 2018. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске 

управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске 

управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих имао 

правовремене информације при планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2016. годину. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за 2016. 

годину. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе.  

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду Наставничког већа. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу за 

тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом рачуноводства, 

као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржане су две 

седнице). 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница). 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 



 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе Пожаревац, 

а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе Пожаревац, а 

пре свега са члановима Градског већа. 

 Дао сам подршку наставницима у избору ученика за такмичења и њиховом 

мотивисању. 

 Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних школа 

Србије. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе.  

 

 

 

                      Д И Р Е К Т О Р 

 

      ________________________________ 

       дипл.маш.инж. Дарко Радовановић 

       

 


