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Записник III седнице Савета родитеља школске 2022/2023. године 

одржане дана 10.11.2022.године са почетком у 17.30 сати, у просторијама школе. 

Седници присуствује 34 родитеља. Списак са потписима присутних је саставни део овог 

записника. Поред чланова Савета, седници присуствује директор школе Миодраг 

Плавшић, помоћник директора Мирјана Живић Тодоровић и стручни сарадници. 

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 првог тромесечја 

4. Извешзај о изведеним излетима и екскурзијама 

5. Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда  

6. Дан Школе – 29. Новембар 

7. Разно 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.  

Тачка 1. 

      Седницу је водила заменик председника Жаклина Куштримовић, која је прочитала извод 

из записника са претходне седнице, који је једногласно усвојен. 

Тачка 2. 

Директор школе  је информисао чланове Савета родитеља о раду Школе између две 

седнице. Рекао је да је 18.10.2022.године одржана ванредна седница Савета родитеља 

школе и ванредни родитељски састанци.Тема састанака је била адолесцентна криза и 

малолетничка делинквенција. На Савету родитеља је био гоаст предавач Братислав 

Тимотијевић, инспектор у пензији, акредитован да говори о овим темама. 

22.10.2022.године ученици наше школе су учествовали на кросу „Подржимо будуће 

европске шампионе“ у организацији Учитељског друштва. Освојено је укупно 7 медаља, а у 

укупном пласману заузели смо прво место. Посебно су се истакли ученици 4.разреда, 

освојивши прво место, Василије Драганић – 2 место, Никола Миљковић и Нина Стојковић – 3 

место.  

25.10.2022.године одржана је манифестација „Стоп, сви на спорт“. Ученици наше школе 

су, у конкуренцији 28 пријављених школа, освојили друго место. 

24.10.2022.године одржано је ванредно Наставничко веће. Гости предавачи су били 

психијатри и психолози „Психоцентра“ и начелник психијатријске установе у Горњој 

Топоници. Тема предавања је била „Суицидност код адолесцената и како је препознати“. 



26.10.2022.године одржан је састанак Тима за заштиту од насиља. 

30.10.2022.године у школи је одржан семинар ИОП 3. Предавчи су били Бисерка 

Светозаревић и Драган Гејо.  

Од 01.11. до 10.11.2022.године у школи су одржане седнице стручних актива и 

одељењских већа за прво тромесечје. 

07.11.2022.године школу је посетила инспекција Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања. Увидом је утврђено да нема неправилности у раду школе. 

Тачка 3. 

Чланови Савета добили су табелу успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

школске  2022/2023. године.  Од укупно 1371 ученика, без слабих оцена је 1115 ученика, док 

80 ученика има слабе оцене, и то 38 ученика осмог разреда, 32 ученика седмог разреда, 4 

ученика шестог разреда и 6 ученика петог разреда. 

31 ученик је укључен у појачан васпитни рад, због непоштовања правила понашања. 

Ученици се свакодневно уче да поштују једни друге и поклања се пажња превенцији 

вршњачког насиља. Школа има школског полицајца, који је свакодневно обилази школу и 

реагује по потреби. 

Тачка 4. 

Настава у природи је реализована у 2. и 3.разреду у периоду од 29.09. до 05.10.2022.године, 

без икаквих проблема. План и програм је у потпуности реализован. 

Успешно су изведене  екскурзије у 7.и 8.разреду. Одељењско веће 8.разреда препоручује 

ову дестинацију за наредну генерацију. 

Тачка 5. 

Логопед школе Олгица Ћирковић поднела је извештај о извршеној тријажи ученика првог 

разред. Од 175 уписаних и тестираних ученика првог разреда, са  говорним сметњама је 123 

ученика.  

Рад са децом остварује идивидуално по програму који се припрема за сваког ученика 

посебно. Логопед напомиње да школа има стручни тим који свакодневно ради на развоју 

како говора тако и осталих потенцијала, односно потешкоћа које се препознају код деце.  

Тачка 6. 

Дан рођења Душана Радовића, Дан школе,  обележићемо свечано. 29.11.2022.године  

ученици ће, са својим наставницима и учитељима, у холу школе имати изложбу ликовних 

радова, паноа, мале огледе из хемије и физике итд.. 30.11.2022.године биће одржана 

свечана приредба у Луткарском позоришту. 

Директор је позвао све чланове Савета родитеља да буду наши гости на приредби. 

Тачка 7. 

         Директор је обавестио чланове Савета родитеља да ће бити измена код полагања 

завршног испита  за 8.разред. неће бити комбинованог теста, осим српског и математике, 

деца ће изабрати који предмет желе да полажу (историја, географија, физика, хемија, 

биологија). Рок за изјашњавање је 30.12.2022.године. 
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