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Конституисање Савета родитеља
Усвајање записника са претходне седнице
Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља
Извештај о раду директора у школској 2018/19.години
Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе школске 2018/19.
годинe
Разматрање извештаја о реализацији годишњег плана рада Савета родитеља школске
2018/19.године
Усвајање годишњег плана и програма рада Савета родитеља за 2019/20.годину
Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/20.годину
Изборни предмети
Упознавање родитеља са Правилником о безбедности ученика
Упознавање родитеља са осигурањем 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 Стручни актив за развојно планирање
Именовање члана Савета родитеља за Тим за самовредновање
Именовање члана Савета родитеља за Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
Именовање члана Савета родитеља за Тим за инклузивно образовање
Именовање члана Савета родитеља за Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
Именовање члана Савета родитеља за Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништво
Одлучивање о избору представника за локални Савет родитеља
Разно

До избора новог председника Савета родитеља седницу је водила Бојана Стојановић, представник
8/1 одељења, према Пословнику о раду Савета родитеља школе. Дневни ред је једногласно
усвојен.
Тачка 1. Конституисање Савета родитеља: за председника је једногласно изабрана Наташа Спасић,
представник 4/5. За заменика председника једногласно је изабран Горан Милојевић, представник
8/5, за записничара, такође једногласно, Биљана Станковић, преставник 8/2.
Тачка 2. Председник Савета Наташа Спасић 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 и клупе; породица Харуп ће донацијом

опремити комплетно једну учионицу; из донација су набављене 4 нове климе; санација
канализације је одложена за идућу годину због недостатка средстава; школу је посетио министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић – том приликом је школа добила два полигона са
саобраћајним знацима за обуку ученика „Шта знаш о саобраћају“; поручене књиге преко школе су
у целости испоручене; 179 ученика 8.разреда је изашло на завршни испит и сви су уписали средњу
школу у првом кругу; уписано је 168 ученика првог разреда и они су добили школски прибор од
града; школа је аплицирала и добила средства од Министарства правде у износу од 1 400 000,00
за опремање.Извештај је једногласно усвојен.
Тачка 4. Директор је поднео извештај о свом раду за школску 2018/19.годину. Нагласио је да је
школа пословала у складу са постојећом законском регулативом, што су потврдиле и посете
инспекција; у школи заступљен тимски рад; сви чланови колектива, 100 реализатора наставе,
стручни сарадници, стручна служба и помоћно-техничко особље, су допринели да се реализују
предвиђене активности и ученици буду успешни у школи и на такмичењима;сарадња са локалном
средином је на завидном нивоу; школа има 20 закупаца који су радили са преко 500 наших
ученика у различитим спортским активностима.
Тачка 5.Директор Божидар Стошић је рекао да је Годишњи план рада школе у потпуности
реализован. Безбедност је на високом нивоу, па није било потребе да се уведе обезбеђење.
Тачка 6.Савет родитеља је конструктивно радио, због интересовања родитеља, седнице су трајале
и дуже од предвиђеног.
Тачка 7.Једногласно је усвојен план и програм рада Савета родитеља за школску 2019/20.годину.
Тачка 8. Директор Божидар Стошић је упознао Савет родитеља са Годишњим планом рада школе
за 2019/20.годину. Одељења за информатику ће бити подељена на групе, да би сви ученици
имали приступ рачунарима.Сви учитељи су обучени за рад у дигиталним учионицама.Ове школске
године је уведен електронски дневник. Број одељења остаје исти, 52. Савет родитеља је
једногласно усвојио Годишњи план рада школе.
Тачка 9. Јелена Божић, педагог школе, упознала је Савет родитеља са изборним предметима. Од
1.до 8.разреда ученици се сваке године опредељују за грађанско васпитање или верску наставу; у
1.и2.разреду имају пројектну наставу; 3.и 4.разред се опредељује за народну традицију, руке у
тесту или чуваре природе; 5-7.разред бира хор и оркестар, цртање сликање и вајање или чуваре
природе; од 5.разреда ученици имају други изборни страни језик, италијански или немачки, који
се оцењује бројчано и улази у просек; од 5-7.разреда информатика је обавезни предмет, а у
8.разреду је изборни.
Тачка 10. Савет родитеља је разматрао предлог Правилника о мерама, начину и поступку заштите
и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које
организује школа. Родитељи су позвани да изнесу своје примедбе и предлоге.
Тачка 11. Директор Божидар Стошић је упознао родитеље са осигурањем ученика. Ученици су
осигурани 24 сата дневно 365 дана годишње, преко осигуравајуће куће „Винер штедише“.
Тачка 12. Ана Тодоровић, психолог школе, информисала је родитеље о Правилима понашања и
упутила их да се детаљније информишу на сајту школе, као и о свим осталим правилницима.

Отворена врата ће бити сваке друге недеље у поподневној смени, а распоред ће бити истакнут на
вратима школе.
Тачка 13. 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 ученичког динара прошле школске године. За ову школску годину је
предложен и већином гласова усвојен износ од 1 000 динара, 2 пута по 500 динара за прво дете,
500 за друго дете у школи, док треће дете у школи не плаћа ништа. Директор је упознао родитеље
и са прикупљањем новца за школску библиотеку.Већином гласова усвојен је предлог да родитељи
ученика 1.разреда једнократно уплате 1 000 динара за набавку и обнову библиотечког фонда,
чиме се обезбеђује лектира за целокупно школовање.
Тачка 14. Једногласно је усвојен предлог да се у школи организују хуманитарне и остале акције.
Тачка 15. Помоћник директора Небојша Пужић је упознао Савет родитеља са одлуком о
дестинацијама, која је већ донета, због нових чланова Савета родитеља. Једина нова дестинација
је за наставу у природи за 4.разред – уместо хотела на Старој планини, који више не прима
ученике, ученици ће боравити у хотелу „Копаоник“ у Брзећу. По новом Правилнику о извођењу
екскурзија и наставе у природи, комисију за избог агенције чине наставник, родитељ и
лиценцирано лице, па су једногласно изабрани чланови комисија из редова Савета родитеља за
сваки разред:
1.разред: Скудриња Даринка 1/2 - замена Милош Тошић 1/3
2.разред: Милан Нешић 2/6 - замена Милена Ђорђевић 2/2
3.разред: Милка Спасић 3/5 – замена Драган Недељковић 3/6
4.разред: Драгана Јовановић 4/1 – замена Драган Јовановић 4/2
5.разред: Анђела Цонић 5/4 – замена Снежана Вујовић 5/2
6.разред: Марјан Стошић 6/5 – замена Игор Петрески 6/4
7.разред: Емина Павловић 7/5 – замена Млађан Аничић 7/4
8.разред: Зоран Игњатовић 8/4 – замена Биљана Станковић 8/2
Тачка 16. Једногласно је усвојен предлог да Емина Павловић, представник 7/5, буде члан Тима за
самовредновање.
Тачка 17. Једногласно је усвојен предлог да Милена Павловић, представник 3/4, буде члан Тима
за Развојно планирање.
Тачка 18. Једногласно је усвојен предлог да представник 8/1 Бојана Стојановић, буде члан Тима
за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Тачка 19. Једногласно је усвојен предлог да представник 3/5 Милка Спасић, буде представник
Тима за инклузивно образовање.

Тачка 20. Једногласно је усвојен предлог да представник 1/2 Даринка Скудриња буде члан Тима
за обезбеђивање квалитета и развој школе.
Тачка 21. Једногласно је усвојен предлог да представник 1/4 Андријана Станковић буде члан
Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва.
Тачка 22. За локални Савет родитеља једногласно су изабрани Наташа Спасић, представник 4/5, и
Милојевић Горан, представник 8/5, као замена.

