ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 5.САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ОДРЖАНОГ 17.04.2019.ГОДИНЕ

Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај директора о раду школе између две седнице Савета родитеља
3. Успех и дисциплина ученика на крају 2.тромесечја
4. 8.разред - припрема за завршни испит
5. 8.разред - припрема за прославу другарске вечери
6. Слава МК „Медијана“ Свети Василије Острошки – припрема
7. Разно

Дневни ред је једногласно усвојен.
Тачка 1. Заменик председника Небојша Бошковић, прочитао је извод из записника са претходног
састанка, који је једногласно усвојен.
Тачка 2. Директор школе Божидар Стошић је информисао Савет родитеља о раду школе између
две седнице. Рекао је да се, због продуженог распуста, часови надокнађују по плану; 12. и 13.
априла одржан је пробни завршни тест за ученике 8.разреда; издавачке куће су у школи одржале
презентације уџбеника за 2.и 6.разред; више средњих школа је одржало презентације ученицима
8.разреда у оквиру професионалне оријентације; одржано је више предавања од стране МУП-а о
вршњачком насиљу, дигиталном насиљу и превенцији болести зависности за ученике 4. и
6.разреда; представници „Бену“ апотека су одржали предавање о здравој исхрани; одржан је
семинар о предузетништву, а следи семинар о пројектној настави; у школи је на стручној пракси
психолог, наставнице српског језика, енглеског и хемије; студентска организација АИСЕК ће
организовати учење страних језика за ученике у школи током летњег распуста; идеја о
ангажовању ФТО у школи је већином гласова родитеља одбијена .
Тачка 3. Директор школе Божидар Стошић је анализирао успех и дисциплину ученика на крају
2.тромесечја. Закључак је да је успех у оквиру очекиваног. 24 ученика има изречене васпитне
мере, укључени су у појачан васпитни рад и одређен им је и друштвено-користан, односно
хуманитарни рад; безбедност у школи је на задовољавајућем нивоу.

Тачка 4. Директор школе Божидар Стошић је информисао Савет родитеља да се у школи редовно
одржавају часови припремне наставе у школи за ученике 8.разреда, али посећеност није најбоља.
Осим часова припремне наставе, Школа је уплатила Академији „Учи слободно“ 100 000,00 динара
за on-line учење физике и математике, тако да су сви ученици добили приступне шифре.
Завршни испит ће бити од 17-19.јуна 2019.године у спортској хали.
Тачка 5. За ученике 8.разреда ће бити организовано другарско вече у просторијама школе.
Одлуком ученичког парламента, биће прикупљено по 300,00 динара за набавку послужења и
сокова.
Тачка 6. Школа ће и ове године учествовати у обележавању славе МК „Медијана“ Свети Василије
Острошки 12.05.2019.године. Школа ће учествовати у разним активностима: спорстки сусрети,
ликовни конкурс, турнир у шаху, а наставник православног катихизиса ће учествовати у
организацији литија. Ове године ће гости прославе бити из Варварина и Требиња.

