
 1 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 

„ЛАЗА КОСТИЋ“ за школску 2015/2016. годину 
 

                                             Услови  рада школе 
               Материјално  технички  и  просторни услови рада школе 
                              у школској 2015/2016. години су: 

                                           За активности  млађих разреда користиле су се учионице 

 (11 у приземљу  и 6 на првом спрату), од којих се  у 10 у приземљу поред редовне 

наставе   реализовао и рад  продуженог боравка ученика првог и другог разреда. 

  За активности предметне наставе од петог до осмог разреда користиле  су се  

учионице- кабинети ( 4 у приземљу и 13 на првом спрату).  

У две  фискултурне сале ,  једној  малој  сали опремљеној  са вештачком стеном за 

спортско пењање,  школском  базену ,монтажној балон сали са подлогом од вештачке 

траве  и  отвореним спортским теренима  за фудбал-рукомет и кошарку реализује се 

настава физичког васпитања ,изабраног спорта и свих слободних спортских 

активности – секција  за све ученике школе .  

Наша  свечана  сала и  библиотека су мултимедијално опремљене па се у њима поред 

редовне наставе одржавају и  разне слободне активности, позоришне представе , 

књижевни сусрети  ,а користе  се такође  као и део трпезарије и за реализацију 

активности  боравка ученика трећег-две групе и једне групе ученика четвртог разреда 

у преподневној смени.                                        

  Школа располаже и користи за обављање своје делатности  и следеће просторије:                                   

 Зборницу,  канцеларије директора, секретара,  рачунополагача - благајника, 

психолога - педагога,  зубну амбуланту,  кухињу са трпезаријом ,  керамичарску 

радионицу и  холове са припадајућим ходницима и  пролазима.                                                                             

Укупна површина објекта износи  6250 м 
2
 . 

Око школе се налази 15000 м 
2
  школског дворишта и зелених површина са добро 

уређеним спортским теренима, али и доста  оштећеним  бетонским стазама, 

степеницама , трибинама и скоро свим поплочаним површинама школског дворишта  

за које смо већ дужи период на листи чекања за реконструкцију. 

Такође већ  неколико   година чекамо  на реализацију, по урађеним и одобреним 

пројектима, замену фасадне столарије и браварије  на комплетном школском објекту. 

За ову потребу смо у току ове школске године покренули низ активности преко ИПА 

фондa,очекује се почетак радова у овом месецу са роком завршетка за 120 дана. 

 

       Напомињем да је ова школска  година уједно и 39 година рада школе , што 

довољно говори о неопходности улагања у реконструкцију школске зграде, електро 

инсталација  и самог школског дворишта. 
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Посебно се у зимским месецима ,без обзира на даљинско грејање, у рубним 

учионицама једва постиже потребан минимум температуре . 

 Све учионице и канцеларије су опремљене одговарајућим клима уређајима , 

кабловском ТВ и интернет мрежом. 

  Део школског објекта , посебно холови на којима се налазе ђачки ормарићи покривен 

је са камерама квалитетног видео надзора  који је поклон власника спортске балон 

хале. 

Видео надзор који је инсталиран средствима наше Градске општине, са шест камера 

које покривају двориште и главни улаз у школу,повезан је са командно контролним 

центром у МУП-у Нови Београд.   

Од великог је значаја за подизање нивоа безбедности ученика , запослених и свих 

корисника школског простора редовно одржавање свих инсталација и комуникација, 

као и самог видео надзора. 

               Организација образовно-васпитног рада 

 

              У току школске 2015/2016. године редовну наставу је похађало 1048  ученика  

распоређених  у 42 одељења.                                                         

  Школа је реализовала наставу у две смене  према утврђеном распореду редовне , 

додатне и допунске  наставе и свих осталих слободних активности ,секција .   

 

              Стручни, руководећи и управни органи школе 

 

        Наставничко веће је одржавало редовне седнице и  успешно решавало 

сва питања из своје надлежности у складу са Статутом  школе   и 

Годишњим планом рада школе. 

        Стручна већа, одељењска већа,педагошки колегијум , тим за школско 

развојно планирање , тим за самовредновање и вредновање рада школе и 

одељењске старешине су такође у складу са Статутом школе и Годишњим 

планом рада школе редовно одржавали седнице и реализовали предвиђени 

План рада. 

        Поред Савета родитеља школе наставници сарађују са родитељима 

ученика одржавањем родитељских састанака  и ,, отворених врата,,  која 

су  и ове школске године одржавана у поподневној смени средом и 

четвртком, према јасно утврђеном  распореду . 

         Школски одбор као орган управљања је у току школске године  

редовно одржавао седнице,  што је допринело успешном реализовању свих 

планираних активности.  
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                            Реализација наставних активности 

 

           Наставни процес је квалитетно и  у потпуности  реализован  током  

школске  године .  

           Школа је успешно организовала  и  реализовала полагање завршног 

испита за ученике осмог разреда. 

У прилогу  приказ свих резултата у школској 2015/2016. години. 

 

                         Реализација ваннаставних активности 

 

        Ученици су били укључени у различите ваннаставне активности и 

активно су  учествовали у раду ,  што је разултирало постигнутим 

успешним резултатима у школи и ван ње. 

        Велики број ученика учествовао је на текмичењима из готово свих 

предмета    (  у прилогу резултати учешћа ученика на такмичењима ) .                    

       27.јануара 2016. године прослављен је Дан Светог Саве . 

             . априла 2016.године је прослављен Дан школе.       

            Успешно је презентован рад школе , посебно  преко  ђачког листа 

„Путокази“ . 

        Успешном сарадњом са пливачким клубом „11 АПРИЛ“ организована 

је настава Физичког васпитања за ученике  од   првог до четвртог разреда у 

базену наше школе, као и за све ученике од петог до осмог разреда , који су 

се определили за пливање као изабрани спорт.  

            Сарадњом са спортско пењачким клубом „Блек рок“ успешно је 

реализована настава физичког васпитања један час недељно за ученике 

трећег и четвртог разреда , као и за оне који су се определили за спортско 

пењање као изабрани спорт – трећи час физичког васпитања  , који се 

посебно оцењује  од петог до осмог разреда.  

Од ове школске године за ученике првог и другог разреда  у сарадњи са 

Голф Савезом Србије кроз наставу физичког са једним часом недељно  

успешно су савладали основне елементе голфа. 

        Скоро све  набројане активности су биле медијски пропраћене .  
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                      Реализација програма стручног усавршавања 

 

     У току ове школске године  велики  број  наставника  је похађао 

семинаре и стручно се усавршавао.   

     Поред одлазака на семинаре школа је била и домаћин појединих 

семинара .      

Реализација сарадње са друштвеним организацијама                                                                                                                                                                                                                                  

и другим институцијама 

 

      Школа има сталну ,одличну сарадњу са многим организацијама, 

спортско ,  културно- уметничким друштвима и осталим институцијама 

које се баве организацијом  рада са ученицима основношколског узраста . 

      Ове школске године школа је имала сталну, коректну  сарадњу са 

Министарством просвете науке и технолошког развоја Републике Србије ,  

Градским секретаријатом за образовање , Градском Општином Нови 

Београд , као и  нашом Месном заједницом „Газела“ . 

     Посебан акценат ове школске године, била је изражена изузетна   брига  

за безбедност  ученика  у школи .    

    Урађени су посебни планови и акције везане за ову област, редовно 

дежурство наставника , формиран је школски тим за заштиту ученика, 

примењује се у потпуности  „Посебан  протокол“ за заштиту деце и 

ученика од насиља , злостављања и занемаривања у образовно – васпитним 

установама. 

     Успешно су    реализоване акције у сарадњи са МУП-ом, како би се 

спречило одвијање саобраћаја у зони школе.   

       Поред школског полицајца ангажовано је и обезбеђење које ради 24 

часа,  чији рад финансира пливачки клуб „11април“ . 

      Организовали смо осигурање ученика и запослених школе код 

компаније „ДДОР Нови Сад“. 

    Имамо редовну сарадњу са нашим  Домом здравља Нови Београд,  

као и  МУП-ом Нови Београд. 

       

      У оквиру Дечије недеље, манифестација „РАДОСТ ЕВРОПЕ“ 

учествовали смо у свечаном отварању. 

       Учешће у акцијама Црвеног крста Нови Београд.  
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       Сарадња са Дечијим културним центром Београд. 

       Сарадња са организацијом „Пријатељи деце“ Нови Београд. 

       Организовали смо Општинско такмичење у шаху , као и из Физике.  

       Организовали смо Градско такмичење из Физике. 

                         Посебно истичемо сарадњу са Министарством просвете 

науке и технолошког развоја  Републике Србије око провере знања , 

вештина и способности за самостално извођење образовно – васпитног рада 

из више области. Део полагања за стицање лиценце за рад. 

                   Наставили смо успешну сарадњу са представницима Фондације 

„Лаза  Костић“.  

                  Реализација програма школског маркетинга 
 Добар програм школског маркетинга утицао је на повећање интересовања 

ученика и родитеља за активности у школи.  

       За ову област посебно је ангажован директор школе.  

        Већина активности је била медијски пропраћена. 

 

                 Праћење и евалуација Годишњег плана  рада  школе 
         Праћено је остваривање задатака предвиђених Годишњим планом 

рада школе. 

    Праћење је вршено путем вођења евиденција, израде и подношења 

извештаја , утврђивањем и анализирањем резултата у оквиру стручних 

органа , Савета родитеља и Школског  одбора. 

  Праћење реализације Годишњег плана  рада вршили су директор школе , 

помоћник директора, стручни сарадници и руководиоци стручних органа 

наше школе. 

 

Напомена: Уз извештај о раду  школе и  директора школе приложени су 

појединачни табеларни прикази постигнутих  успеха и резултата ученика 

наше школе у школској 2015/2016.години, као и Летопис школе за школску 

2015/2016.годину. 

                                                                                         Директор школе 

 

31. 08.2016.године                                                         Милорад Јауковић 


