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СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2003
Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:
У 2019.год. школа је остварила планирано унапређење квалитета образовања у средњим школама, као и разне ваннаставне
активности.Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа остварена је у потупуности. У току посматраног периода
извршене су све неопходне набавке роба и услуга за неометано функционисање школе, и све обавезе према добављачима измирене у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза.Пројекат израде монографије поводом јубилеја школе је успешно приведен
крају, урађен је дизајн и припрема за штампу, као и штампање саме монографије. Одштампано је 500 примерака монографије која је
подељена гостима поводом обележавања 140 година од оснивања школе након чега је и пригодно са гостима и радницима школе
обележен Дан школе.
Од већих радова у школи, уређена је комплетна унутрашњост спортске хале. Школа је набавила 15 рачунара за кабинет
информатике и 5 пројектора за потребе кабинета информатике, страних језика, биологије, математике и за свечану салу.

Назив циља програма
Назив индикатора
Број деце која су обухваћена средњим
образовањем
Извор верификације

Повећање обухвата средњошколског образовања
Базна вредност
Циљна вредност у
Јединица
2018.
2019.
мере
Број

411

420

Остварена вредност у Образложење одступања остварене од
2019.
циљне вредности индикатора
420

-

Годишњи план рада школе и годишњи извештај рада школе

2020
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Усвојен буџет за
2019
8,499

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
8,423
8,134

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
96.57

2020
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Функционисање средњих школа
0001
Директор, Зоран Ташић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Циљ унапређења квалитета образовања у средњим школама је у потпуности испуњен. Све активности су изведене у оквиру прописаних
услова за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама. У посматраном периоду школа је остварила планирано унапређење
квалитета образовања у средњим школама, као и разне ваннаставне активности.
Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа остварена је у потупуности.
У току посматраног периода извршене су све неопходне набавке роба и услуга за неометано функционисање школе, и све обавезе према
добављачима измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Проценат умањења броја налога мера
инспекције
Извор верификације
Проценат ученика укључених у ваннаставне
активности
Извор верификације

Унапређење квалитета образовања у средњим школама
Базна вредност
Циљна вредност у
Јединица
2018.
2019.
мере
Проценат

Остварена вредност у Образложење одступања остварене од
2019.
циљне вредности индикатора

135

0

50

55

-

Записници инспекцијских надзора
Проценат

55

-

Годишњи план и извештај о реализацији

2020
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Усвојен буџет за
2019
8099

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
8023
7934

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
98.89

2020
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2003 - 02 Израда монографије поводом јубилеја сколе
Директор, Зоран Ташић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат израде монографије поводом јубилеја школе је успешно приведен крају, урађен је дизајн и припрема за штампу, као и
штампање саме монографије. Одштампано је 500 примерака монографије која је подељена гостима поводом обележавања 140 година
од оснивања школе након чега је и пригодно са гостима и радницима школе обележен Дан школе.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број страница припремљених за штампу
Извор верификације
Број примерака одштампане монографије
Извор верификације

Израда монографије школе поводом јубилеја
Базна вредност
Циљна вредност у
Јединица
2018.
2019.
мере
Број
Уговор о писању монографије
Број
Одштампана монографија

Остварена вредност у Образложење одступања остварене од
2019.
циљне вредности индикатора

0

350

350

0

500

500

2020

-
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Усвојен буџет за
2019
400

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
400
200

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
50.00

2020
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