ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ОДРЖАНОГ 06.06.2019.ГОДИНЕ СА СЛЕДЕЋИМ ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља
3. Давање сагласности за избор уџбеника за 2019/20.годину за 2. и 6.разред
4. Давање сагласности за избор дестинација наставе у природи и екскурзија за
2019/20.годину и износа надокнаде за бригу о деци
5. Разно
Дневни ред је допуњен 4. тачком и једногласно је усвојен.
Тачка 1. Председник Савета родитеља школе Никола Маринковић прочитао је извод из записника
са претходне седнице, који је једногласно усвојен.
Тачка 2. Директор Божидар Стошић је информисао Савет о раду школе између две седнице.
Упознао је родитеље са најважнијим активностима у школи:
-Ученици 8.разреда су успешно завршили школовање и у току је припремна настава за завршни
испит; организована је журка за ученике у холу школе;
-Ученици су постигли значајне резултате на републичким такмичењима;
-Успешно је завршена посета братској школи „Иван Вазов“ у Видину у Бугарској 20-21.априла
2019.године; ,
-10.05.2019. одржан је крос РТС-а;
-Школа је 12.05.2019.била домаћин „Каравана безбедности на интернету“;
-У пројекту „Стоп, сви на спорт“ ПУ Ниш, наши ученици 4.разреда су освојили 1.место и добили
бицикле;
-Успешно су изведене наставе у природи;
-Остварена је изузетна сарадња са ЈКП „Медијана“ – опрана атлетска стаза, постављено 6 нових
канти за отпад, договорено постављање подземног контејнера;
-Договорено је санирање мрежа спортског комплекса;
-У оквиру хуманитарних акција сакупљено је 108 000,00 динара и уплаћено болесној деци и
породици преминулог школског полицајца;
-Организован је мини-систематски преглед за раднике школе;
-„Халк банка“ је поклонила школи мало коришћен намештај;
-Безбедност у школи је на високом нивоу.

Тачка 3. Директор је упознао Савет родитеља са уџбеницима за 2.и 6.разред, које су одабрала
стручна већа. Савет родитеља је једногласно усвојио предлог уџбеника.
Тачка 4. Помоћник директора Небојша Пужић је изнео предлог дестинација наставе у природи и
екскурзија за наредну школску годину.
Настава у природи
1.разред – Сокобања, хотел „Бањица“
2.разред – Копаоник, хотел „Сребрна лисица“
3.разред – Гуча
4.разред – Стара планина, хотел „Стара планина“
Екскурзије
1.разред – Параћин-Грза-Лешје-Свилајнац (Дино -парк)
2.разред – Врњачка Бања
3.разред – Београд - Зооврт
4.разред – Крагујевац – Топола – Опленац – Орашац
5.разред - Студеница – Копаоник – Ђавоља Варош
6.разред – Фрушка гора – Сремски Карловци – Нови Сад - Архив Матице српске
7.разред – Гамзиград – Неготин – Ђердап – Источна Србија
8.разред – Љубостиња – Жича – Тара – Мећавник – Златибор – Сирогојно
Настава у природи
1.разред – Сокобања, хотел „Бањица“
2.разред –Копаоник, хотел „Сребрна лисица „
3.разред – Гуча
4.разред – Стара планина, хотел „Стара планина“
Савет Родитеља је једногласно усвојио предлог дестинација за екскурзије и наставу у природи у
школској 2019/20.години. Неколико чланова Савета је предложило да се у наредном периоду
обиђу културно-историјски споменици града Ниша.
Предлог надокнаде за бригу о деци у бруто износу 660,00 динара Савет родитеља је једногласно
усвојио.

