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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ДИРЕКТОРА  

ОШ ,, ЛАЗА  КОСТИЋ ,, 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.годину 

     У школској 2015/2016.години директор школе је обављао  послове 

из свог делокруга рада планиране Годишњим планом рада школе и то 

по следећим сегментима: 

 -Директор је у сарадњи са помоћником директора, стручном службом , 

наставним кадром, секретаром школе припремио  Годишњи план рада 

школе за 2016/2017.школску годину и заокружио Извештај о раду 

школе  за предходну школску годину (Од јуна до почетка септембра 

2016.год. за школску 2015/2016.годину).       

 Драгоцену помоћ у припремању Годишњег плана рада школе дали су 

нам својим сугестијама чланови Савета родитеља школе, Школског 

одбора, представници локалне заједнице ,чланови школских тимова за 

„Школско развојно планирање“ , тима за „Самовредновање и 

вредновање рада школе“,чланови Педагошког колегијума, као и 

искуство у реализацији претходних школских година .  

        Са задовољством могу да констатујем  да су све планом 

предвиђене активности  за школску 2015/2016.годину са великим 

успехом реализоване. 

       Издвојићу неколико активности , ради лакшег прегледа рада, као 

што су: 

 Организовање рада школе, 

 Припрема свечаног поласка ученика у школу,  

 Израда  структуре радне недеље свих запослених,  

 Израда распореда часова и свих осталих активности наставника, 

 Припрема и потписивање „ЦЕНУСА“, 

 Припрема и реализација излета и посета у току читаве школске 

године, 

 Организовање одлазка у Словенију  групе  ученика и наставника 

на Међународну манифестацију „Жогарија“ – освојено друго 

место на такмичењу у Љубљани, као и посету ОШ „Центар“ -

Ново Место,са којом имамо успешну трогодишњу сарадњу, 

 Учешће у манифестацији „РАДОСТ ЕВРОПЕ“ у првој недељи 

октобра 2015.године у свечаном отварању ,а од маја 2016.године 

припремање за пријем деце из Данске који ће бити наши гости у 

овогодишњој манифестацији „РАДОСТ ЕВРОПЕ“, 

 Oрганизовање стручног усавршавања у току читаве школске 

године, 
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  Организовање представљања школе у Сава центру  у оквиру 

дечије недеље под покровитељством  „Пријатеља деце Нови 

Београд“; 

 Пријем групе ученика и наставника из ОШ“ Матија Губец“ у 

организацији наше Градске општине Нови Београд у оквиру 

традиционалне сарадње са Загребом; 

 Организовање традиционалног фудбалског турнира „Урош 

Тишма“-учешће свих ученика;  

 Организовање набавке и одржавања наставних средстава, 

поштујући планирано Школским развојним планом ,  

 Организовање  осигурања ученика и запослених школе, 

 Организовање успешног учешћа ученика на такмичењима,  

 Унапређење рада  школе пливања за све ученике од првог до  

четвртог  разреда у оквиру наставе физичког васпитања – двочас 

сваке друге недеље у сарадњи са пливачким клубом „11 Април“,а 

за трећи и четврти разред спортско пењање на вештачкој стени у 

оквиру наставе  физичког васпитања  један час недељно у 

сарадњи са Спортско пењачким клубом „Блек рок“, као и почетне 

елементе голфа за ученике првог и другог разреда у сарадњи са 

Голф савезом Србије,  

  Припремање школских  свечаности, као и учешће у акивностима 

наше локалне заједнице, 

 Осмишљавање маркетинга и рад на реализацији нових програма 

и садржаја, 

 Сарадња са представницима Фондације “Лаза Костић”, 

 Организовање излета школског колектива, 

 Организовање полагања стручних испита у нашој школи, 

 Организовање свих активности око полагања завршног испита за 

ученике осмог разреда,  

 Oрганизовање набавке и дистрибуције уџбеника преко Школске 

управе Министатства просвете науке и технолошког развоја  

Републике  Србије.  

 Предузете мере за подизање нивоа безбедности у шкoли : 

организовано редовно дежурство наставника, 24 часовно 

дежурство радника обезбеђења , добра сарадња са МУП-ом , 

посебно преко активности школског полицајца, одржавање 

исправности видео надзора, вођење рачуна свих запослених о 

исправности свих инсталација и инвентара у школи; 
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 Планирање и организовање стручног усавршавања 

 

     Пуна подршка у избору акредитованих семинара које су 

појединачно похађали наставници по плану и  избору 

Стручних већа. 

 

Организација , праћење и унапређивање наставног    процеса 
          На састанцима Стручних већа планирали смо 

осавремењaвање  наставе , чији су се предлози у складу са 

материјалним могућностима у доброј мери и реализовали. 

Организоване набавке наставних средстава , стручне 

литературе, књига за школску библиотеку , одржавање 

компјутерске опреме умрежене и прикључене на КДС , 

презентације школе на интернету.  

         Обиласком редовне , додатне , допунске наставе и 

слободних активности указивао сам на добре примере 

реализације . 

        Сталним увидом у планове и припреме наставника  

постиже се потребан ниво ажурности и квалитета . 

        Контролним прегледом  разредних и матичних књига  

редовно се указује на недостатке  и пропусте  и тражи и 

постиже ажурност. 

       Приправницима су одређени ментори , стручним 

консултацијама се успешно припремају за полагање стручног 

испита. 
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                               Рад актива директора 

 

       Редовно сам присуствовао и активно учествовао  на свим 

састанцима Општинског и Градског Актива директора , који 

се по правилу организују једном месечно са актуелним темама 

и свим питањима која су саставни део Годишњег плана рада 

школе. 

  

             Планирање, припремање и вођење седница 

      

     Седнице планиране Годишњим планом рада школе у 

потпуности су реализоване. Припремане су тако да су биле 

ефикасне и пре свега информативне.  

     Посебну пажњу поклањамо седницама Одељењског већа 

где се детаљно говори о сваком ученику, где се сви 

наставници упознају са успесима и проблемима појединих 

ученика , где разредне старешине исцрпно информишу остале 

чланове већа о недовољно познатим подацима из школског и 

породичног живота својих ученика. Већина наставника је 

овакав рад прихватила као веома потребан и значајан.  

Током школске године сам позивао родитеље ученика школе 

код којих се примећивала промена у понашању.  

     Овакав начин рада показао се успешним у решавању 

проблема и као могућност размене идеја и остваривања добре 

сарадње на релацији родитељ-школа. 

 Редовно  и  активно учествујем  у раду Школског одбора и 

Савета родитеља. 

                    Праћење  постигнућа ученика 

 

        Директор и помоћник директора имају праксу увек 

 ,, Отворених врата“ за ученике школе, за њихове идеје, 

проблеме, потребе. Негујемо истицање и награђивање 

талентованих и успешних ученика како у школским тако и ван 

школским активностима. 
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Такође се бавимо дисциплинским  и  проблемима  у 

учењу појединих ученика. Многи ученици имају специфичне 

породичне , здравствене , материјалне и  проблеме 

прилагођавања , које решавамо у сарадњи са родитељима, 

разредним старешином, стручном службом школе, али и 

стручњацима из Дома здравља, као и Центра за Социјални рад 

Нови Београд и преко школског полицајца МУП-ом Нови 

Београд. 

          Поносни смо на резултате наших ученика , детаљан 

преглед свих активности и постигнућа у прилогу извештаја . 

         Редовно смо кроз књигу обавештења  истицали 

најуспешније резултате , а најзначајније и наградили на Дан 

Светог Саве и Дан школе када је и објављен школски лист 

 „ ПУТОКАЗИ „ у коме су имена и радови наших најбољих 

ученика .Од ове школске године ажурно се води и летопис 

школе који ће бити у прилогу овог извештаја . 

 

                Организовање школских прослава 

 

        Током школске године било је много прилика за  

организовано окупљање ученика , њихових родитеља и 

наставника школе – одељењске приредбе и прославе. 

        Свечани пријем ученика првог разреда. 

        Традиционални фудбалски меморијални турнир ,,Урош 

Тишма“. 

        Међународна манифестација ,,Радост Европе“              

Организована прослава Нове године. 

        Обележавање, прослава Дана Светог Саве. 

         Прослава Дана школе.  

         Матурска прослава.  

         Организовање општинских такмичења у Шаху и из 

Физике, као и градског такмичења из Физике.  

 

     Ову су  била места за успешно презентовање стваралаштва 

наших ученика и наставника из свих области рада. 
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    Сарадња са институцијама неопходним за успешан рад 

 

    Стални контакти са представницима Министарсрва  

просвете науке и технолошког развоја  Републике Србије , 

Градског секретаријата за образовање , ГО Нови Београд, 

Месне заједнице „Газела“ . Успешна сарадња са Дечјим 

културним центром, са више дечијих позоришта , 

електронским и писаним медијима, организацијом 

,,Пријатељи деце,, Нови Београд , представницима Фондације 

“Лаза Костић  “. 

    Сарадња са више туристичких агенција, разним спортским 

клубовима, Домом здравља Нови Београд,Општинском и 

Градском библиотеком и многим организацијама везаних за 

рад школе. 

    Уз школског полицајца стална сарадња са МУП-ом  Нови 

Београд. 

Успешно организовано полагање за лиценцу са комисијама 

Министарства Просвете науке и технолошког развоја 

Републике  Србије за колеге из свих крајева Србије из 

више наставних предмета. 

Захвалност колегама из наше школе за свесрдно 

ангажовање и квалитетан однос према овој важној 

активности школе, која подиже углед наше школе. 

 

      Менаџерски рад на побољшању услова рада школе, 

 

   Организација коришћења слободних термина у школском 

простору омогућава средства за све наведене активности. 

   Организовање неколико семинара и састанака општинских 

актива  . 

    Користећи све предности које пружа локална средина 

школе, ђачки родитељи , значајно смо побољшали услове рада 

у школи. 
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   Са пливачким клубом „11 април“ наставили смо успешну 

сарадњу, успешно смо сарађивали са клубом за спортско 

пењање „Блек рок“ ,такође и са Голф Савезом Србије , као и 

фудбалским тренерима у  фудбалском спортском објекту у 

дворишту школе.   

   На тај начин нашим ученицима је омогућено у оквиру 

наставе физичког васпитања квалитетно бављење фудбалом ,  

пливањем, голфом  и спортским пењањем поред осталих 

редовних спортских активности 

        Све ове активности  су подржале  институције и 

организације везане за рад наше  школе. 

    Посебно истичем учешће у хуманитарној акцији „Чеп за 

хендикеп“ која се и даље наставља. 

   Захвањујем се свим ученицима,њиховим родитељима , 

колегама и сарадницима наше школе  на учешћу у низу 

набројаних активности у протеклој школској години , које су 

само због таквог заједништва врло успешно реализоване. 

 

Организовање полагања завршног испита ученика осмог 

разреда за упис у средњу школу, 
 

   Организовање активности око уписа у средњу школу 

започели смо још почетком другог полугодишта.                                                  

Присуствовали смо многим састанцима на градском и 

општинском нивоу,организовали смо пробни завршни испит, 

што нам је дало сигурност у даљем информисању ученика, 

њихових родитеља и  наставника наше школе. 

        Сви наши ученици су се уписали у жељене средње школе. 

      Прилог извештају о раду директора школе су резултати и 

детаљнији приказ активности ученика и наставника . 

 

У Београду                                              Директор школе 

31.08.2016.године                                 Милорад  Јауковић   


