
 

 

З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 03.03.2022. 

 

 

У четвртак, 03.03.2022. године са почетком у 18 часова одржан је састанак Савета 

родитеља О.Ш. „Краљ Петар II Карађорђевић“. Састанак је одржан путем Google Meet 

апликације. 

Директорка школе је претходно доставила Дневни ред и материјал за састанак  у Google 

учионицу Савет родитеља. 

  

 

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1.  Усвајање записника са претходне седнице (Извештај о успеху ученика на крају 

првог полугодишта) 

 

2.  Информације о улози Савета родитеља у избору СНА (слободних наставних 

активности) за 2022/23.  

 

3. Информације о улози Савета у избору уџбеника 

 

4. Упознавање Савета са Извештајем инспекције 

 

5. Упознавање родитеља са Извештајем о извршеним мерама по налогу инспекције 

 

6. Разно 

 



На почетку састанка усвојен је записник са претходне седнице Савета на ком је 

представљен успех и Извештај о резултатима на полугодишту за млађе и старије разреде. 

 

Директорка школе је упознала родитеље са планом за СНА (слободне наставне 

активности) за наредну школску годину.  

Савет родитеља има ингеренције да бира предмете који се ученицима нуде а ученици сами 

бирају које ће пратити.  

СНА се не оцењују а биће реализоване у старијим разредима  (V – VIII). Оне не морају 

да се одвијају у школи а како се у савременом школовању све више примењује рад кроз 

пројекте и ове активности ће се највећим делом на тај начин реализовати.  

Сви програми које је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања као и 

начину остваривања, циљевима, темама и исходима садржани су у документима које је 

директорка родитељима доставила у материјалу за састанак и позвала је родитеље да их 

прочитају и упознају родитеље одељења која представљају са истим.  

Ученицима ће до маја бити подељене анкете како би се изјаснили за које су се СНА 

определили а потом ће бити формиране групе. Активности ће водити скоро сви 

наставници школе. 

Чланове Савета директорка је упознала са новим ингеренцијама Савета родитеља а 

то је да родитељи учествују у предлагању и у поступку избора уџбеника. Они се наредне 

школске године могу мењати за IV и  VIII разред. Наставници нису изразили 

незадовољство уџбеницима који се користе ове школске године тако да не очекује њихов 

предлог за изменом а свакако би уколико остану дуже у употреби млађа браћа и сестре 

могли да користе исте. Једини уџбеник који ће се сигурно заменити је Техника и 

технологија за VII разред јер је промењен план и програм. Школа не практикује 

презентације уџбеника од стране издавача у школи како не би дошло до вршења притиска 

на наставнике о избору. 

 У школи је у октобру била ванредна инпекцијска посета по пријави родитеља тј. 

адвоката. При гурању два ученика на великом одмору у школском дворишту, један је пао 

и посекао главу. Два дежурна наставника, од којих је један разредни старешина, су одмах 

одреаговала. Инспекција је дала налог да се испита одговорност наставника. Наставници 

су дали писане изјаве. Утврђено је да није било елемената за дисциплински поступак 

против наставника а у Записнику стоји да су све мере испоштоване. Инспекција је у 

контроли дала замерку да нема књиге дежурства на улазу. Она се налазила у зборници, 

тако да је инспекција наложила да се то исправи. 

 

 Психолог Душица Веђић ће бити дуже одсутна из школе тако да ће је мењати 

психолог Биљана. 



 Екскурзије и излети су одобрени од стране Министарства просвете па разредне 

старешине могу да спроведу анкете у својим разредима о заинтересованости. Путовања су 

могућа само у деловима који су у зеленој зони а деца морају бити здрава да би путовала. 

Уколико постоји заинтересованост за одлазак, школа ће убрзо донети одлуку о 

расписивању тендера за најповољнију понуду а дестинације су из годишњег плана и 

програма. 

 Директорка је подсетила родитеље да је на интернет страници школе постављен 

Правилник о оцењивању и замолила родитеље да га прочитају уколико то већ нису 

учинили. 

 У школи ће бити омогућено тестирање за професионалну орјентацију ученика VIII 

разреда. Родитељи ће бити обавештени када ће се обавити. Биће неопходно потписати 

сагласност за тестирање. 

Један родитељ 4. разреда  износи  да: „У њиховом одељењу уместо да се користи 

БИГЗ-ов уџбеник за предмет “Природа и друштво” који су изабрале учитељице управо 4. 

разреда, и за чији избор је дато образложење да је најбољи од свих понуђених на тржишту, 

користи уџбеник Завода за Уџбенике на начин да се деци диктира дословно што у том 

уџбенику пише, или тако што се копирају стране тог уџбеника и то дели деци“.  

Такође, родитељи предлажу да школа спроведе анкету о општем утиску и 

задовољству наставницима, о сугестијама по питању уџбеника. 

На предлог родитеља, биће размотрен предлог смањења ангажоване снаге како би 

се умањили рачуни за електричну енергију. 

Директорка је обавестила родитеље да су два нова прозора, која су скоро 

постављена, поломљена. То су учинили ученици VIII разреда, две девојчице и два дечака. 

Ученици VIII разреда се морају уозбиљити јер их чекају пробни и завршни матурски 

испит и директорка моли да се родитељима пренесе да поразговарају са децом и упуте их 

на посвећеност раду до краја школске године. 

Састанак је завршен у 18.39 

 

Записничар       Председник Савета родитеља 

 

________________________________  _________________________________ 

Даниловић Драгана     Пеђа Шупут 


