ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДРУГОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ОДРЖАНОГ 17.10.2018.ГОДИНЕ СА ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља
3. Доношење предлога представника родитеља и његовог заменика за Општински савет
родитеља
4. Предавање за родитеље „Безбедан интернет за целу породицу“
5. Превенција болести зависности
6. Правилник о друштвено-корисном раду
7. Разно
Седници је присуствовало 28 родитеља, директор школе Божидар Стошић, помоћник директора и
стручни сарадници.
Тачка 1. 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.
Нагласио је да је школа пу протеклих месец дана функционисала на најбољи могући начин.
Школа је из сопствених средстава и путем донација опремљена са: седам лап-топова и пројектора
- пројекат „Е-настава“), два лап-топа и пројектор – пројекат „Безбедан интернет за целу
породицу“;пет ЛЦД телевизора; 15 лопти Општина „Медијана“ и компанија „Марбо“; постављен
УВ читач на улазу школе у сарадњи са фондом Б92; радна одела за мајсторе и поручена опрема за
теткице – донација једног родитеља; постављена антиклизна подлога на улазним вратима школе
и степеништу; наручене столице и клупе за музички кабинет.
У сарадњи са МУП-ом одржано је предавање о заштити од пожара, а ученици 1.разреда су добили
брошуру „Пажљивко“ и планирана су предавања за ученике 1., 4. и 6.разреда о безбедном учешћу
у саобраћају.
Реализована је настава у природи за 3.разред у Гучи и 2.разред на Копаонику.
Школу су обишле три инспекције: просветна, инспекција за ванредне ситуације и за библиотеку.
Током инспекцијског надзора нису уочене неправилности у раду школе. Школа ће обучити осморо
учитеља 1.разреда за рад са дигиталним уџбеницима.
Тачка 3. За представника родитеља за Општински савет родитеља предложен је Никола
Маринковић, а за заменика Жарко Ђокић. Предлог је једногласно усвојен.
Тачка 4. Психолог Ана Тодоровић школе је представила родитељима пројекат „Безбедан интернет
за целу породицу“.
Тачка 5. Психолог Ана Тодоровић је упознала Савет родитеља са предвиђеним активностима
школе у циљу спречавања болести зависности. Министарство просвете је припремило предавања
у сарадњи са Институтом за заштиту јавног здравља.

Тачка 6. Директор је упознао родитеље са Правилником о друштвено-корисном раду, који је
донет на основу члана 86.Закона о основама система образовања и васпитања. Овим
правилником прописују се ближи условио начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и
другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног рада који школа одређује ученику
упоредо са изрицањем васпитне или васпитно-дисциплинске мере.
Тачка 7. На предлог родитеља договорено је да се учитељи и наставници упознају са молбом
родитеља да унапред прецизирају које уџбенике ученици треба да понесу за наредни час, због
велике тежине књига које свакодневно носе.
Представници млађих разреда изнели су предлог да се у поподневној смени последњи час држи
као предчас. Директор је рекао да ће прелог бити разматран на седницама разредних већа.

