ОШ ” ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
Бабушница

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
у шк. 2014\15. год.
I полугође
Сарадња са одељењским старешинама при формирању одељења петог разреда.
Учешће у раду стручних служби на изради годишњег програма рада школе:
- прикупљање, обрада података и уношење у табеле годишњег фонда часова: редовне наставе,
изборне наставе, додатног рада, допунске наставе, секцијја, чос-а и свих облика образовно –
васпитног рада у шк. 2013/2014. г.
- подношење извештаја и табеларни приказ одржаних седница стручних већа у шк. 2013/2014. г.
Израда табела и уношење података о распореду писмених задатака, писмених вежби,
контролних задатака и тестирања за шк. 2014/15.год.
Од 02. до 15. 10.2014.г. због оправданог одсуства директора школе, рад на замени по
овлашћењу.
Организација и спровођење кроса ,, Имамо циљ дођи на старт,, 10. 10. 2014.г. покровитељ
Црвени Крст из Бабушнице.
Учешће у раду Педагошког колегијума.
Сарадња са педагогом и психологом школе – континуирано .
Припрема и организација активности поводом Дечје недеље.
Посета угледном часу из биологије, наставник Анка Такић, 20.10. 2014.г.
Учешће на дводневном семинару у Нишу – ЧАС ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА, КАО ОСНОВНИ
ОПЕРАТИВНИ ОБЛИК НАСТАВЕ ФИЗ. ВАСПИТАЊА, 30. и 31. 10. 2014.г.
Учешће у раду комисије за примопредају радова на кровној конструкцији школе, трпезарије и
фискултурне сале, 10. 11. 2014.г
Инспектори ПУ из Пирота одржали предавање за ученике 5. разреда, 13. 11. 2014.год. –
присуство.
Посета угледном часу из Хемије, наставник Слађана Стојановић, 03. 12. 2014.г.
Припрема,организација и учешће спортских екипа на окружним и Републичким такмичењима.
Сарадња са Ученичким парламентом.
Праћење реализације ванаставних активности.
Учешће у раду одељењских већа и прикупљање података на крају првог полугодишта шк.
20114/15.г , припрема Родитељских састанака.
Учешће у раду Наставничког већа.
Преглед педагошке документације у предметној настави, 19. 01. 2015.г.

II полугође
Сарадања са председницима стручних већа, утврђивање предлога за доделу Светосавске награде
од стране СО Бабушница.

Учешће у раду педагошког колегијума – стручно усавршавање наставника.
Учешће у планирању и организацији школских такмичења.
Дежурство у школи на општинском такмичењу из историје, 08. 03. 2015.г.
Дежурство у школи на општинском такмичењу из географије , 22. 03. 2015.г.
Сарадња са психолошко – педагошком службом и родитељима ученика.
Припрема и спровођење екскурзије за ученике 5 до 8 разреда.
Сарадња са школскм мајстором – поправка ограде, реконструкција капије ( улаз у двориште
старе зграде ), израда клупа на спортском терену и ојачање постојеће жичане ограде новом .
Учешће у комисији за отварање понуда за послове стручног надзора над радовимау кухињи, 29.
04. 2015.г.
Припрема и спровођење активности поводом Дана школе, 20. 05. 2015.г.
Присуство Дану школе у Братишевцу, 01. 06. 2015.г.
Присуство угледном часу из хемије,наставник Слађана Стојановић, 08. 06.2015.г.
Присуство угледном часу – чувари природе – наставник Зорица Петровић.
Сарадња са одељењским старешинама – континуирано .
Учешће у комисији за шифровање на завршном испиту ученика осмог разреда.
Учешће на семинару ,, Оцењивање у функцији ефикасног учења,, 23. 06. 2015.г.
Попуњавање педагошке документације и припрема родитељских састанака.
Преглед педагошке документације у разредној настави – матична школа, 30. 06. 2015.год.

помоћник директора:
Синиша Ранђеловић

