ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ОДРЖАНОГ 05.01.2022.ГОДИНЕ СА СЛЕДЕЋИМ ДНЕВНИМ РЕДОМ:
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Усвајање записника са претходне седнице
Извештај директора о раду Школе између две седнице Савета родитеља
Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
Припрема за такмичења ученика
Припремна настава за ученике осмог разреда
Изборни предмети за наредну школску годину
Избор уџбеника за наредну школску годину
Извештај о реализацији Развојног плана
Извештај о реализацији Програма заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
10. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи
11. Текућа питања
Дневни ред је једногласно усвојен.
Тачка 1. Председник Савета родитеља школе Наташа Спасић прочитала 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,
објединивши извештај о раду директора и раду школе.
-Успешно се радило, по плану и програму, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.
-У септембру је највећи број ученика и наставника био заражен Ковид-ом.
-У циљу ефикаснијег функционисања школе, од ученичког динара и у сарадњи са локалном
заједницом набављена су наставна средства: тастатуре, мишеви, опремљен је мали кабинет за
Технику и технологију, купљена је графичка табла, власник кафемата је донирао лаптоп.
-Приредба поводом Дана школе снимљена је и објављена на сајту школе.Ученици су са својим
одељењски старешинама, на часу одељењске заједнице, одгледали приредбу.
-Опремљена је библиотека новим књигама у износу од 120 000,00 динара .
-Школа је вратила новац родитељима, који је био уплаћен за екскурзије и наставе у природи, а
нису реализоване.
Тачка 3. Директор Божидар Стошић је рекао да је просечна оцена је 4,62. Од укупно 1391 ученика
без слабих оцена је 1206, док 47 ученика има слабе оцене. У поређењу са ранијим годинама,
успех је на нивоу вишегодишњег просека. Што се дисциплине тиче, 15 ученика на крају 1.
полугодишта има изречену васпитну меру – 13 ученика има укор одељењског старешине и врло
добро владање, 2 ученика укор одељењског већа и добро владање. Сви су укључени у појачан
васпитни рад и биће им одређене активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.

Тачка 4. У првом полугодишту одржано је школско такмичење из математике и спортска
такмичења: стрељаштво, пливање, стони тенис. У другом полугодишту ће бити одржана
такмичења из осталих предмета.
Тачка 5. Директор Божидар Стошић је информисао родитеље о припремној настави за ученике
8.разреда. Наставници имају свој план рада, кренули су са припремом. За све ученике је уплаћена
приступна шифра за припрему на сајту „Учи слободно“. У току другог полугодишта ће се
интензивније радити на припреми.
Тачка 6. Директор је информисао родитеље о изборним предметима за наредну школску годину.
Ученицима 4. разреда ће наставнице немачког и италијанског језика одржати по један час, да би
се упознали са предметом и лакше одабрали други страни језик .
Тачка 7. Директор Божидар Стошић је информисао родитеље о избору уџбеника за наредну
школску годину. Уџбеници се неће мењати. Родитељи не учествују у избору уџбеника.
Тачка 8. Директор је говорио о реализацији развојног плана школе: истакао је да се доста ради на
подизању угледа школе, на побољшању квалитета наставе, како стручним усавршавањем, тако и
применом наученог на часовима, држањем угледних часова , побољшањем безбедности у школи,
одличном сарадњом са школским полицајцем. У школи је одржано 16 860 обавезних часова, 3210
чаова изборне наставе, преко 1000 часова секција, допунске, додатне наставе. Сви плнови и
програми су усклађени са измењеним плановима ЗУОВ-а.
Тачка 9. Ана Тодоровић, психолог школе, информисала је родитеље о реализацији Програма
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања: планиране превентивне активности су
реализоване делимично, у складу са епидемиолошком сиуацијом. Што се тиче интервентних
активности, Тим за заштиту је предузимао мере у складу са Правилником о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Тачка 10. Помоћник директора Небојша Пужић је казао да екскурзије и настава у природи нису
реализоване, а реализоваће се кад се добију информације од кризног штаба и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Поменуо је и да је одржана заједничка активност са родитељима у оквиру професионалне
оријентације - родитељи су презентовали ученицима 8.разреда своја занимања.
Тачка 11. Тијана Димитријевић, представник одељења 8/7 је упутила директору све похвале у вези
хигијене у школи и указала да је добро што ученици не мењају учионице и замолила да тако
остане и кад се епидемија заврши.
Директор је рекао да ће школа размотрити предлог кад епидемија прође.

