ШКПЛСКПМ ПДБПРУ
ПСНПВНА ШКПЛА „НИКПЛА СКПБАЉИЋ“
У ВЕЛИКПМ ТРОАНУ

- Извештај о раду директора школе за шк.2018/2019.годину Сагласнп пдредбама шлана 126.став4.ташка17. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа пбјављен у „Службенпм гласнику РС“бр. 88/2017,27/2018-др.закпни и 10/2019.
ппднпсим пвај извещтај Шкплскпм пдбпру.
У овом извештају обухватићу период од 26.02.2019.године до 31.08.2019.године
Оснпвна щкпла „Никпла Скпбаљић“ у Великпм Троану у свпм саставу има издвпјена
пдељеоа у Стрпјкпвцу, Гпропј Јајини и Рудару. У пвпј щкплскпј гпдини је уписанп 224
ушеника у 20 пдељеоа.
Ушеници редпвнп ппхађају наставу без дужих изпстајаоа изузев из пправданих разлпга.
Брпј ушеника пп пдељеоима приказан је табеларнп.
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У циљу унапређиваоа васпитнп- пбразпвнпг рада пдржан је планирани брпј састанака.
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Преглед пдржаних састанака:
- Шкплски пдбпр: 26.02.2019.гпд, 13.05.201.гпд. и 11.07.2019.гпдине
- Наставнишкп Веће: 12.03.2019.гпд.; 04.06.2019.гпд.; 21.06.2019.гпд.; 21.08.2019.гпд. и
30.08.2019.гпд.;
- Савет рпдитеља: 15.05.2019.гпд. и 30.06.2019.гпдине
- Одељеоскп веће: 12.03.2019.гпд.; 04.06.2017.гпд. и 21.06.2019.гпд.
- Актив ушитеља: 12.03.2019.гпд.; 04.06.2019.гпд.; 21.06.2019гпд. и 30.08.2019.гпд
-Састанци директпра Оснпвних щкпла: 06.03.2019.гпдине –ЦСУ Лескпвац,15.03.2019.гпд.ЦСУ- Лескпвац, 04.04.2019.гпд.-Центар за екпнпмику и дпмаћинства Лескпвац.
Преглед ппсећених шаспва:
27.02.2019.гпдине у Шкплскпј управи у Лескпвцу сам ппдигап три детектпра за мереое
кпнцентрације радпна у ваздуху. Детектпри су ппстављени на адекватним местима у
ушипницама.Ппсле три месеца су скинути и ппслати у Шкплску управу. Дп данас немамп
резултате мереоа.

-Три ушеника псмпг разреда са наставникпм биплпгије Драганпм Јаћимпвићем ушествују
на квиз п енергетскпј ефикаснпсти ппд називпм „Играј за енергију“.
-У субпту 02.03.2019. гпдине нащи ушеници су ушествпвали на ппщтимскпм такмишеоу из
математике.Такмишеоеје пдржанп у Технишкпј щкпли „Раде металац“ у Лескпвцу.
19.03.2019. гпдине гпсти наще щкпле у Великпм Троану и Стрпјкпвцу су били глумци из
нищкпг ппзприщта кпји су за ушенике пд I-IV разреда играли пп једну представу.
20.03.2019.гпдине је прганизпванп предаваое у щкпли на тему защтите пд ппжара.Сви
заппслени су дужни да на сваке три гпдине пбнпве пве сертификате.
У субпту 23.03.2019.гпдине нащи ушеници су ушествпвали на такмишеоу у рецитпваоу у
Дпму културе у Вушју и пстварили запажене резултате.
Нащи ушеници су ушествпвали на регипналнпм такмишеоу из математике кпје је пдржанп
у ОШ „Вук Карачић“ у Лескпвцу.Такмишеое је пдржалп 23.03.2019.гпдине.
ОШ“Бпра Станкпвић“ у Вушју је 30.03.2019.гпдине славила јубилеј 140 гпдине ппстпјаоа
щкпле. Присуствпвап сам Свешанпј академији ппвпдпм тпг јубилеја.
У Центру за струшнп усаврщаваое у Лескпвцу сам дана 02.04.2019.гпдине са наставникпм
Дејанпм Ђпрђевићем присуствпвап презентацији „Примери успещних ваннаставних
активнпсти.
У привреднпј кпмпри у Лескпвцу сам 03.04.2019.гпдине са педагпгпм Иванпм Митићем и
ппмпћникпм директпра Зпранпм Никплић присуствпвап предаваоу на тему „Енергетска
ефикаснпст у щкплама и вртићима.
10.04.2019.гпдине у цСУ- сам присуствпвап предаваоу на тему „Миграција
станпвнищтва“предаваш је бип декан гепграфскпг факултета у Бепграду са јпщ трпје
кплеге.
Ушеници псмпг разредасу 12.04.2019.гпдинепплагали прпбни заврщни испит из
математике, а 13.04.2019.гпдине су пплагали српски језик и кпмбинпвани тест.Свих 29 прп
ушеника псмпг разреда је изащлп на прпбни заврщни испит.
Дежурни наставници наще щкпле су врлп прпфесипналнп пбавили свпј ппсап, тј пнакп
какп Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја пшекује пд нас.
Ушеници пд V-VIII razred su 18 i 19 априла 2019 гпдине били на двпдневну
екскурзију.Ппсетили смп Бепград,Калемегдан, ЗОО врт,Храм Светпг Саве,Кнез Михајлпву
улицу и музеј Вука Карачића и Дпситеја Обрадпвића.У вешероим шаспвима смп стигли у
Крагујевац где смп се сместили у хптел и вешерали.
Сутрадан смп ппсетили Сппмен парк „Шумарице затим Тппплу,Опленац, Аранђелпвац и
ппвратак пкп 21 шас и 30 минута.
ОШ „Славкп Златанпвић“ у Мирпщевцу је пве гпдинеславила 100гпдина ппстпјаоа.Тим
ппвпдпм присуствпвап сам Свешанпј академији а нащи ушеници су ушествпвали у
сппртским, литерарним и ликпвним секцијама.
25 април су девпјшице псмпг разреда у пквиру Дана девпјшица(Дан-деј), путпвале са
педагпгпм инаставникпм физишкпг у Текстилну щкплу у Лескпвцу, а ппсле тпга су ппсетили
фабрике „Чинс“ и „Фалке“.
Истпг дана ушеници шетвртпг и щестпг разреда имају предаваое у нащпј щкпли.Дплазип је
представник из пдељеоа за Ванредне ситуације.
Сви ушеници наще щкпле су ушествпвали на крпсу РТС-а кпји је пдржан у петак 10.05.2019.
гпдине са ппшеткпм у 10 шаспва.

Ушеници пд првпг дп шетвртпг разреда су 23.05.2019. гпдине ищли на једнпдневну
екскурзију дп Прпкупља,Ђавпље варпщи и Прплпм баое.
27.05.2019 гпдине су глумци из Крагујевца давали представу у щкплу у Великпм Троану за
ушенике пд I –VIII разреда.
Другарскп веће за ушенике псмпг разреда је прганизпванп 29.05.2019 гпдине у рестпрану
„Бавка Гплд“.
Заврщни испит за ушенике псмпг разреда из српскпг језика прганизпван је 17.06.2019.
гпдине. Кпмбинпвани тест су пплагали 19.06.2019.гпдине а математику 20.06.2019.гпдине.
Пплагаое заврщнпг испита је прптеклп у најбпљем раду .
У ОШ “Петар Тасић“ у Лескпвцу сам са кплегама из наще щкпле ушествпвап на семинару
ппд називпм „пбука за укљушиваое финансијскпг пписмеоаваоа у систему пбразпваоа и
васпитаоа Републике Србије.
На Видпвдан28.06.2019. гпдине ушеницима пд првпг дп седмпг разредасу ппдељене ђашке
коижице, а ушеницима псмпг разреда сведпшанства,Вукпве диплпме и ппсебне диплпме.
На захтев Ивице Здравкпвића из Гпрое Јајине да прганизује турнир у малпм фудбалу на
щкплскпм игралищту у Гпропј Јајини Шкплски пдбпр је ппзитивнп пдгпвприп.Турнир је
пдржан у јулу месецу 2019 гпдине а за узврат щкпла је дпбила нпв тример за кпщеое
траве.
За време летоег распуста урађена је кпмплетна санација санитарнпг швпра у щкпли у
Стрпјкпвцу.
Вреднпст радпва изнпси 950.000,00 динара.
Такпђе у пвпм перипду је у щкпли у Гпропј Јајини изврщена кпмплетна замена плука.
Вреднпст пвих радпва је 195.000,00 динара.
Редпвнп се врщи замена филтера за прешищћаваое впде и анализа впде у щкплама у
Стрпјкпвцу и Гпропј Јајини.
Према ппследопј анализи пд стране Завпда за јавнп здравље из Лескпвца, впда је
исправна за пиће у щкплама у Стрпјкпвцу и Гпропј Јајини.
Редпвнп се врщи кпнтрпла електришних инсталација, грпмпбрана и прптивппжарних
апарата.
Наппмиоем да наставници и струшни сарадници наще щкпле редпвнп ппсећују семинаре
за струшнп усаврщаваое.
Сарадоа са Лпкалнпм сампуправпм, Шкплскпм управпм и Месним заједницама, на
кпјима гравитира наща щкпла, је на завиднпм нивпу.
Сарадоа са Пплицијскпм управпм Лескпвац и Вушје је на завиднпм нивпу.
У циљу безбеднпсти нащих ушеника, свакпг месеца представници Пплицијске управе
ушеницима држе предаваоа са разлишитим темама.
Такпђе пдлишну сарадоу имамп и са Дпмпм здравља у Вушју и Лескпвцу.
У свим щкплама су пбављени пптребни радпви за несметан ппшетак нпве щкплске
2019/20 гпдине.
Председник Шкплскпг пдбпра
_____________________
Зприца Стпјиљкпвић

Директпр щкпле
_________________________
Драги Михајлпвић

