Извештај директора школе за 2014-15

До сада је реализовано око 50 процената плаћених рачуна.
У току претходне школске године 2014-15. , све активности директора школе
одвијале су се према предвиђеном плану и контиутитету.
На почетку школске године извршена је припрема за несметано функционисање
васпитно-образовног процеса у школи у виду :
• Поделе задужења наставном и ненаставном особљу
• Формирању комисија и стручног актива
• Израде распореда часова
• Утврђивању бројног стања ученика и набавци уџбеника
• Утврђивању кадровске структуре и потреба
• Изради и усвајању Годишњег програма рада школе и његовом усвајању, као
и Школског програма
• Изради и усвајању Извештаја о раду школу за минулу школску годину
• Праћењу и контроли финансијског пословања школе
У току целе школске године активно смо радили на промоцији и маркетингу
школе, као и на сарадњи са свим важним субјектима нашег друштва и окружења.
Сви значајни датуми су на пригодан и сврсисходан начин достојно обележени у
складу са нашим могућностима.
Екскурзија ученика наше школе није могла бити изведена, зато што није било
адекватне и примамљиве понуде прилагођене потребама ученика и њихових
родитеља.

У току школске године радило се на стручном усаврашавању наставника о трошку
из буџета школе, али и из сопствених средстава наставника.
Седнице Наставничког већа и Школског одбора су одржаване редовно у складу са
законом, према исказаној потреби, без опструкције чланова одбора, а све у складу
са Годишњим програмом рада школе. Одлуке школског одбора су поштоване у
потпуности, спровођене су и доношене у складу са законским прописима и
мерилима.
Органи управљања школе су редовно извештавани о свим значајним питањима, а
нарочито о финансијском пословању школе.
Свим ученицима који су учествовали на разним такмичењима и који су притом
постигли одређене резултатате локална самоуправа је обезбедила и дала
предвиђене награде.
Ученици завршног 8 разреда су положили малу матуру и уписали су жељене
средње школе.
Наставни план и програм је реализован у потпуности у складу са Годишњим
програмом рада школе.
Наставне и ваннаставне активности су се одвијале редовно, без већих проблема и
на основу сачињених програма сваког наставника.
Нашој школи је одобрен Пројекат модернизације наше школе, чији су донатори
Министарство просвете , науке и технолошког развоја и Светске банке, а чија
вредност је око 35.000,оо евра. Пројектом смо предвидели реновирање кровне
конструкције на школској згради у Великом Боњинцу, санирању фасаде, олука и
фарбању столарије. Реализација Пројекта се очекује током ове школске године на
добробит наших ученика али и целе локалне заједнице.
Сви проблеми током године решавани су на конструктиван начин разговором,
договором и уз међусобно уважавање и поштовање свих учесника.
Према свим наведеним показатељима и предузетим активностима могу слободно
истаћи да је протекла школска година била веома успешна за нашу школу на
добробит свих учесника у наставном и ваннанставном процесу.
У Великом Боњинцу,

септембар, 2015. године

Директор ОШ „Младост“
Велико Боњинце
_______________________
( Јордан Цолић )

