ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ПРВОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ОДРЖАНОГ 13.09.2018.ГОДИНЕ СА ДНЕВНИМ РЕДОМ:
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Конституисање Савета родитеља
Усвајање записника са претходне седнице
Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља
Усвајање годишњег плана и програма рада Савета родитеља
Разматрање извештаја о реализацији годишњег плана школске 2017/18. године
Изборни предмети
Упознавање родитеља са Правилником о безбедности ученика, осигурање ученика
Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи, отворена врата
Ученички динар, набавка лектире за школску библиотеку
Хуманитарне и остале акције школе
Излети, ескурзије и настава у природи
Именовање члана Савета родитеља за Тим за самовредновање
Именовање члана Савета родитеља за Стручни актив за развојно планирање и Тима за
заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања
14. Предлог годишњег плана рада за школску 2018/19. годину
15. Разно
Седници је присуствовало 43 родитеља, директор школе Божидар Стошић, помоћник директора и
стручни сарадници.
До избора новог председника Савета родитеља седницу је водио Небојша Бошковић, представник
8/1 одељења, према Пословнику о раду Савета родитеља школе.
Тачка 1. Конституисање Савета родитеља: за председника је једногласно изабран досадашњи
председник, Никола Маринковић, представник 3/7. За заменика председника једногласно је
изабран Небојша Бошковић, представник 8/1, за записничара, такође једногласно, Биљана
Станковић, преставник 7/2.
Тачка 2. Председник Савета Никола Маринковић прочитао је записник са претходног састанка,
који је једногласно усвојен.
Тачка 3. Директор Божидар Стошић је поднео извештај о раду школе између две седнице.
Посебно је нагласио да је школа у периоду од јуна до данас, предузела низ радњи, како би
успешно започела нову школску годину: делимично или у целости окречено је више од 20
просторија; за две учионице набављене су нове табле; замењена су три коша; купљено је 6 нових
рачунара и више ЛЦД телевизора; поручене књиге преко школе су у целости испоручене; уписано
је 162 ученика првог разреда; према резултатима на завршном испиту школа је рангирана на
6.месту, а 2/3 ђака је уписало школу коју су навели као прву жељу.Извештај је једногласно усвојен.
Тачка 4. Једногласно је усвојен план и програм рада Савета родитеља за школску 2018/19.годину.
Тачка 5. Директор Божидар Стошић је поднео извештај о реализацији Годишњег плана рада
школе у школској 2017/18.години и исти је образложио. Све планиране активности су реализоване
у потпуности.

Тачка 6. Јелена Божић, педагог школе, упознала је Савет родитеља са изборним предметима.
Тачка 7. и 8. су обједињене због сличности и ефикаснијег рада. Ана Тодоровић, психолог школе,
информисала је родитеље о Правилнку о безбедности и о Правилима понашања и упутила их да
се детаљније информишзу на сајту школе. Истакла је да ће се у школи реализовати пилот-пројекат
„Безбедан интернет за све“ за ученике и родитеље 1. и 2.разреда, пројекат МУП-а „Основи
безбедности деце“ за 4. и 6.разред, као и да ће школа посебну пажњу поклонити превенцији
болести зависности наредне школске године. Директор школе је информисао родитеље да су
ученици опсигурани 24 сата дневно 365 дана годишње. Отворена врата за родитеље биће сваке
друге недеље у поподневној смени, а распоред ће бити истакнут на вратима школе.
Тачка 9. Директор Божидар Стошић је информисао родитеље да ученички динар није обавезан и
да служи искључиво за подизање стандарда ученика у школи. Родитељи су добили на увид
извештај о утрошку учничког динара прошле школске године. За ову школску годину је предложен
и једногласно усвојен износ од 600 динара, 2 пута по 300 динара за прво дете, 300 за друго дете у
школи, док треће дете у школи не плаћа ништа.
Директор је упознао родитеље и са прикупљањем новца за школску библиотеку. Једноглансо је
усвојен предлог да родитељи ученика 1.разреда једнократно уплате 600 динара за набавку и
обнову библиотечког фонда, чиме се обезбеђује лектира за целокупно школовање.
Тачка 10. Једногласно је усвојен предлог да се у школи организују хуманитарне и остале акције.
Тачка 11. Помоћник директора Небојша Пужић је упознао Савет да je завршена јавна набавка, коју
је водио Александар Јаношевић, лиценцирано лице, и да су реализацију екскурзија и наставе у
природи добиле агенције „Нишекспрес“ и „Еуротурс“.
Тачка 12. Једногласно је усвојен предлог да Зоран Игњатовић, представник 7/4, буде члан Тима за
самовредновање.
Тачка 13. Једногласно је усвојен предлог Небојша Бошковић, представник 8/1, буде члан Тима за
Развојно планиорање, а представник 7/1 Бојана Стојановић, члан Тима за заштиту деце од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Тачка 14. Директор је упознао Савет родитеља са Годишњим планом рада за школску
2018/19.годину и Савет се једногласно позитивно изјаснио о истом.
Тачка 15. Милена Антић, представник 6/1 указала је на проблем тежине ђачких торби, са којим се
сусрећу ученици виших разреда који похађају кабинетску наставу. Предложила је набавку
ормарића за ученике. Расправи су се придружили и представници млађих разреда.
Директор је одговорио да школа нема могућности уградње 1400 ђачких ормарића, због
недостатка простора и недостатка средстава. За млађе разреде је могуће организовати пробно, за
највише два одељења. Настава у школи је конципирана тако да ученици имају имају потребу за
уџбеницима и код куће ради израде домаћих задатака, што доводи у питање сврсисходност таквог
пројекта.
Указано је и на проблем клизавих плочица на дечјем улазу током зимских месеци, те ће исти бити
решен. Договорена је комуникација школе и чланова Савета родитеља електронским путем.

