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Записник II седнице Савета родитеља школске 2022/2023. године
одржане дана 18.10.2022.године са почетком у 17.30 сати, у просторијама школе.
Седници је присуствовало 40 родитеља. Списак са потписима присутних је саставни део
овог записника.
Поред чланова Савета, седници присуствује и в.д.директора школе Миодраг Плавшић,
помоћник директора Мирјана Живић Тодоровић и стручни сарадници, a као предавач
Братислав Тимотијевић-полицијски инспектор у пензији и сарадник ПУ у Нишу.
В.д.директора Миодраг Плавшић сазвао је ванредну седницу Савета родитеља.
Дневни ред:
1.Информација о предузетим мерама поводом несрећног случаја
2.Предлог мера о понашању ученика 8.разреда
3.Разно
Тачка 1.
В.д. директора Миодраг Плавшић обавештава родитеље о немилом догађају: Ученица школе
је пала са терасе стамбене зграде у којој живи.Даљи детаљи о случају нису доступни због
заштите података о личности и поштовања приватности породице и детета.
Иако школа не сноси објективну одговорност за немили догађај, школа делује превентивно,
те поступа на следећи начин:
-обавештен је начелник Школске управе у Нишу,
-одржан је састанак Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања,
-формиран је кризни тим,
-одржана је ванредна седница Наставничког већа,
-одржава се ванредна седница Савета родитеља,
-заказани су ванредни ропдитељски састанци,
-школа спроводи повећане мере безбедности: закључавање бочних врата, контрола и
евидентирање улазака трећих лица у школу,
-школа је укључила институције које могу бити од помоћи, ради превентивног рада са
ученицима, родитељима запосленима.
Седници Савета родитеља присуствује Братислав Тимотијевић, пензионисани полицијски
инспектор, сарадник Полицијске управе у Нишу, са дугогодишњим искуством у раду у
области малолетничке делинквенције.

Господин Тимотијевић је дао родитељима неколико савета о превентивном раду са децом.
Родитељи су одговорни за добробит своје деце: треба да се посвете одгајању детета у
специфичним условима модерног времена, у коме су деци информације доступније, а
комуникација олакшана, тако да учествују у одрастању свог детета и стално буду у контакту
са њим. Само кроз контакт је могуће правовремено приметити промене које могу да укажу
на различите проблеме који могу да се јаве у пубертету.
Промене на које родитељи треба да обрате пажњу су следеће:
-тешко, нерадо устајање,
-промене у вокабулару,
-нагле промене у понашању, промене расположења (дете које је било весело је одједном
тужно, повучено),
-дете има новац за који не може да објасни одакле му, исл.
Родитељи треба да обрате пажњу и на вршњачко насиље, које није искључиво одговорност
школе: уколико родитељ примети да дете трпи насиље, да то пријави школи; уколико је дете
насилник, да помогне и школи и детету да промени понашање и заштити жртве насиља.
Питања родитеља и одговори
Питање родитеља: „Примећено је да ђаци школе користе улаз оближње зграде, да
конзумирају марихуану. Шта треба урадити?“
Директор је рекао да је примио информацију, а господин Тимотијевић да такве догађаје
треба пријавити полицији.
На пиитање родитеља „Да ли је у школи примећено вршњачко насиље?“, в.д.директора
Миодраг Плавшић је рекао да није било пријава насиља трећег нивоа, а да родитељи треба
да пријаве школи свако насилно понашање које примете.
На питање родитеља да ли је потребно да се повећа рад психолога и педагога с децом,
одговор је да већ раде све време, а имамо и школског полицајца само за нашу школу.
Вања Нешић, родитељ, по занимању психијатар, подсећа да је рад са децом обавеза
родитеља и да школа не може да нареди родитељима да буду другачији. Сваки случај је
посебан, родитељи треба да обрате пажњу на своју децу и да разговарају са њима.
В.д.директора Миодраг Плавшић подсећа родитеље да буду објективни када се ради о деци
и о раду школе. На пример, прошле недеље је један случај измакао контроли, захваљујући
друштвеним мрежама. Случајна пролазница је замолила мајку са дететом да јој помогну да
откључа ауто, јер је заборавила кључеве унутра, тако што би дете ушло кроз пртљажник, што
су присутни очевици протумачили као покушај отмице детета и то поставили на фејсбук.
Случај је изазвао непотребно узнемирење родитеља и целокупне јавности.
Тачка 2.
Осми разред се припрема за одлазак на екскурзију. Биће појачан надзор, као и васпитни
рад. Вршилац дужности директора Миодраг Плавшић иде са њима на екскурзију.
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