
                                                

 
САОПШТЕЊЕ ДИРЕКТОРКЕ ПОВОДОМ ОСВАЈАЊА СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 

 

 
 
Драге колегинице и колеге, поштовани ученици, поштовани родитељи , 

 
Наша школа је добитник Светосавске награде за изузетан допринос у унапређењу 

васпитно-образовне делатности за 2012. годину. Светосавска награда је највеће 
државно признање у области образовања, а њени добитници уживају велику част и 
углед у сфери у којој раде. Ове године ми смо изабрани међу 424 кандидата  који су 

учествовали на наградном конкурсу за ову награду. То је велика част за свакога од 
нас, који смо део школе. Награду је добило 20 успешних појединаца, установа или 

институција. Само су две основне школе добиле ову награду, а ми смо прва 
основна  школа у региону која је носилац ове награде. 
За носиоца награде предложени смо од УНИЦЕФА, који је највећа међународна 

хуманитарна организација, и тиме је наша награда још значајнија и већа. 
Препознати смо као установа која је умногоме унапредила квалитет свог рада, 

допринела квалитетном образовању за све ученике, унапредила сарадњу са 
родитељима. Такође смо оцењени као школа која има изузетно квалитетно 
руковођење, са успешним пројектним активностима и квалитетним међуљудским 

односима. Наш план и програм оцењен је као изузетно квалитетан, а напредак у 
развоју наставничких компетенција видљив.  

Мени  из позиција директорке школе најдраже је да је школа оцењена као безбедно 
место у којем ученици имају све услове за квалитетно учење и у којем се одвија 
квалитетан наставни процес који је доступан и праведан у односу на све ученике.  

Овакво признање нам даје право на велику радост и понос, али нас и обавезује на 
очување свих стечених вредности и развијање нових. Успећемо само ако свако од 

нас у оквиру својих  надлежности марљиво и савесно обавља своје задатке.  
Ја желим да поделим своју велику радост због овог значајног признања и да 

Вам честитам награду. Повеља ће стајати на централном месту у холу 

матичне школе, и свако ће моћи да је разгледа.  

 

28.1.2013.                                                              Директорка, 
                                                   Радовановић Тошић Љиљана 
 

 
 

 
 
 

 


