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Записник IV седнице Савета родитеља школске 2021/2022. године 

одржане дана 08.04.2022.године са почетком у 17.30 сати, у просторијама школе. 

Седници су присуствовала 32 родитеља. Списак са потписима присутних је саставни део 

овог записника. 

Поред чланова Савета, седници присуствује и директор школе Божидар Стошић, помоћник 

директора Небојша Пужић са сарадницима. 

 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице, 

2. Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља, 

3. Успех и дисциплина на крају тромесечја 

4. Осми разред – припрема за завршни испит 

5. Осми разред – припрема за прославу другарске вечери 

6. Разно 

 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.  

 

Тачка 1. 

      Седницу води председница Наташа Спасић, која је прочитала извод из записника са 

претходне седнице, који је једногласно усвојен. 

 

Тачка 2. 

Директор школе поздравио је чланове Савет родитеља и обавестио да је у складу са 

епидемиолошком ситуацијом школска слава Св. Сава прослављена скромно и да су ученици 

припремили видео приредбу која се налази на сајту школе. У претходном периоду су 

углавном сва одељења имала наставу по првом моделу.  

Министарство је одобрило одржавање екскурзија и настава у природи. У вези са тим 

школа је реализовала тендер, који су добиле туристичка агенција Еуротурс за  млађе разреде  

и Нишекспрес за старије разреде.  



Директор је обавестио Савет родитеља да су средства за дизенфекцију при крају, да 

од града још увек школа није добила најављена средства,  те је неопходно да родитељи,  

који нису уплатили ученички динар, а у могућности су, исти уплате.  

Уџбеници су остали исти.  Родитељи могу набавити уџбенике преко школе.  

Свима је враћен новац за екскурзије и наставе у природи које нису реализоване због 

епидемиолошке ситуације. 

У току је упис првака, до сада се пријавило 174 ученика, и наредне школске године 

биће три одељења целодневне наставе.  

 

Тачка 3. 

Чланови Савета добили су табелу успеха и дисциплине ученика на крају другог 

тромесечја школске  2021/2022. године.  Од укупно 1383 ученика, без слабих оцена је 1158 

ученика, док 76 ученика имају слабе оцене, и то 47 ученика осмог разреда, 18 ученика 

седмог разреда, 8 ученика шестог разреда, 2 ученика петог разреда и 1 ученик трећег 

разреда. 

Школа је задовољна резултатима ученика. Ученици наше школе остварили су запажене 

резултате на многим такмичењима, предстоји нам репубичко такмичење из физике, шаха, 

очекујемо да се и хор и оркестар пласира на републичко такмичење.  

 У појачан васпитни рад је укључено 29 ученика, неки ученици имају изречену васпитну 

меру и смањену оцену из владања. Сваког дана се превентивно делује на ученике, да 

поштују  једни друге и да се смањи вршњачко насиље.  

Успех ученика је на нивоу просека, док је дисциплина мало лошија међу старијим 

разредима, у односу на претходне године. 

 

Тачка 4. 

Пробни пријемни испит за ученике завршног разреда је организован и одрађен на 

највишем нивоу. Ученици су се понашали одговорно и озбиљно су приступили истом. Сем 

резултата из српског језика (због боловања наставнице), остали резултати саопштени су 

ђацима. На основу анализа резултата наставници ће у даљем раду више времена посветити 

оном делу градива које је лошије одрађено на пробном испиту.  

Распоред припремне наставе за ученике 8.разреда налази се на сајту школе, и 

наставници држе часове по том распореду. 

Школа је у оквиру професионалне оријентације организовала реалне сусрете, где су 

родитељи различитих професија причали ученицима 8.разреда о својим занимањима. 

У школи су организоване промоције средњих школа, свака школа се представила на 

начин који је спремила и желела. 

 

Тачка 5. 

У наредним данима заменик директора Небојша Пужић заједно са представницима 

родитеља осмог разреда и представницима ученика договориће све око организовања 

прославе за ученике осмог разреда  у школи.  

 

 



Тачка 6. 

     Представник I 3 одељења пренео је став родитеља тог одељења да је цена наставе у 

природи превисока, да родитељи имају замерке о термину реализације, те да су замолили 

да се наредне године родитељи раније обавесте о терминима истих, како би могли да 

планирају и у финансијском и у организационом погледу. Директор је прихватио сугестију, и 

навео да ће се потрудити да раније обавести родитеље о терминима, али подсетио да је ова 

година била неизвесна због епидемиолошке ситуације и да се до последњег тренутка није 

знало хоће ли бити реализоване екскурзије и наставе у природи. Што се тиче цена и 

реализације истих, школа је спровела процедуру која је прописана по закону и расписала 

тендер, није могла да утиче на цену, као и на то ко ће се пријавити на тендер. 
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