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Записник II седнице Савета родитеља школске 2021/2022 године
одржане дана 05.11.2021.године са почетком у 17.00 сати, у просторијама школе.
Седници је присуствовало 35 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 првог тромесечја
4. Извештај логопеда о извршеној тријажи ученика првог разреда
5. Дан Школе – 29. Новембар
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 упознао их са тренутном
епидемиолошком ситуацијом у школи. У овом тренутку само једно одељење је на
комбинованом моделу наставе, због три позитивна ученика. Јесењи распуст који креће
следеће недеље додатно ће поправити епидемиолошку ситуацију. Директор је апеловао да
се ученици који су у могућности вакцинишу. Обавештава Савет да заменик директора и
логопед школе сваке среде и петка извештавају републичке и градске органе о броју
заражених ученика. Све просторије школе се дезинфикују пре или након наставе, врши се и
дезинфекција руку ученика и наставника приликом уласка у просторије школе.Сви планови
у ковид условима су реализовани. Неопходне епидемиолошке маске и средства за хигијену
су обезбеђена.

Ове школске године 127 ученика је добило бесплатне уџбенике. Неопходна средства за
рад су обезбеђена. Министарство је одобрило треће одељење продуженог боравка првог
разреда.
Уколико епидемиолошка ситуација буде дозволила на пролеће ће се организовати
екскурзије и настава у природи, том приликом ће бити расписан јавни тендер за исте.
Општина Медијана је донирала ученицима првог разреда униформу, као и соларну клупу
која је постављена у дворишту школе. Господин Вукелић, дугогодишњи пријатељ школе,
донирао је 10 рачунара који ће бити распоређени у кабинетима информатике. Pro credit
bankа донирала је школи намештај. Град и удружење Ротари донирали су школи дрон, за
чије руковање је обуку прошла наставница информатике.
Новац који је уплаћен на име екскурзија и настава у природи, које се нису реализовале
због епидемиолошке ситуације, биће враћен до 15.децембра 2021.године. Директор је
посебно напоменуо у случају да дође до грешке приликом враћања новца, да се родитељи
могу обратити разредним старешинама, како би се иста исправила.
Више од 80 наставника задужило је лап-топове. У плану је набавка HDM каблoва, како би
се у свакој учионици рачунар могао повезати са ТВ-ом.
У плану је да се ове године реализује Школа за талентоване математичаре, поред
математике у школи се организују и активности попут: хип хоп плеса, шаха, одбојке,
кошарке, фудбала, школице спорта за најмлађе, глуме, музичке школе и др.
Школа је имала контролу од стране просветне, санитарне и инспекције за ванредне
ситуације, која је пронашла да један од хидраната школе нема довољан проток воде, што је
фирма која се бави одржавањем истих дужна да отклони у наредна 3 месеца.
По програму крај првог полугодишта предвиђен је за 31.12.2021.године
Тачка 3.
Чланови Савета добили су табелу успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
школске 2021/2022. године. Од укупно 1390 ученика, без слабих оцена је 1172 ученика, док
67 ученика имају слабе оцене, и то 43 ученика осмог разреда, 8 ученика седмог разреда, 4
ученика шестог разреда и 12 ученика петог разреда.
Школа је задовољна резултатима ученика. Ученици наше школе остварили су запажене
резултате на многим такмичењима, међу којима је и међународно такмичење из енглеског
језика у Италији, такмичење у теиквонду, стоном тенису, стрељаштву, ролеријади, песништву
и другим активностима.
Директор је напоменуо да 80% ученика упише прву или другу школу са листе својих
жеља, то су најчешће конкуретне школе, док мали број ученика упише трогодишње школе.
Настава из математике у одељењу VIII1 је на много квалитетнијем нивоу, контрола часова се
врши и даље.
9 ученика је укључено 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.
Логопед школе поднео је извештај о извршеној тријажи ученика првог разред. Од око
150 уписаних и тестираних ученика првог разреда, са говорним сметњама је 102 ученика.
Рад са децом остварује на основу идивидуалног рада по програму који се припрама за
сваког ученика посебно. Логопед напомиње да школа има тим људи који свакодневно ради
на развоју како говора тако и осталих потенцијала, односно потешкоћа које се препознају
код деце.
Тачка 5.
Дан рођења Душана Радовића, тј. Дан школе, обележићемо свечано, у складу са
епидемиолошком ситуацијом. Ученици и наставници школе, на чијем челу се налази
наставница Анита Ђорђевић, припремају сценско-музички програм, који ће се у зависности
од тренутне ситуације одржати у холу школе, или ће бити снимљен и постављен на сајт
школе. У сусрет Дану школе, ученици ће, са својим наставницима и учитељима, у холу школе
имати изложбу ликовних радова, паноа, мале огледе из хемије и физике итд..
Тачка 6.
Након распуста разредне старешине поделиће уплатнице за ученички динар и
библиотекарски динар за прваке.
Припремна настава за пријемни испит за ученике осмог разреда интензивније ће се
одржавати почетком другог полугодишта.
Сви ученици осмог разреда добиће од одељењских старешина шифре за приступ онлајн
платформи „Учи слободно“ где се бесплатно могу спремати за пријемни испит који им
предстоји.
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