
 

 

З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 29.03.2022. 

 

 

У уторак, 29.03.2022. године са почетком у 18 часова одржан је састанак Савета родитеља 

О.Ш. „Краљ Петар II Карађорђевић“. Састанак је одржан у просторијама школе а 

присуствовало је 19 чланова Савета родитеља. 

Дневни ред и материјал за састанак је претходно достављен у Google учионицу и Viber 

групу Савет родитеља. 

  

 

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1.  Усвајање записника са претходне седнице  од 03.03.2022. 

 

2.  Одлука о избору уџбеника за школску 2022/23. годину  

 

3. Одлука о висини дневница за наставнике који изводе наставу у природи, екскурзије 

и излете за школску 2021/22.годину 

 

4. Избор три представника из реда родитеља за нови сазив Школског одбора 

 

5. Обједињена набавка уџбеника преко школе 

 

6. Разно 

 



 

На почетку састанка једногласно је усвојен  Записник са претходне седнице уз 

једну допуну – родитељ једног одељења IV разреда је захтевала да се у Записник унесе 

дословно шта је изнела на претходном састанку, што ће и бити унето. 

 

Директорка је чланове Савета упознала са изменама које се тичу уџбеника у 

наредној 2022/23. години а то су: 

- Уџбеник за предмет Техника и технологија за VII и VIII разред, издавач БИГЗ 

- Уџбеник за предмет Информатика и рачунарство за VIII разред,издавач Герундијум 

Горе наведени уџбеници садрже нове области по новом наставном плану и програму 

стога је било неопходно изабрати нове који ће важити наредне 4 школске године. 

- Уџбеник Дигитални свет за I разред основне школе, издавач БИГЗ 

- Уџбеник Дигитални свет за II разред основне школе, издавач БИГЗ 

За све остале предмете примењују се уџбеници изабрани за школску 2021/22.годину. 

Одлуку о избору уџбеника је донело Наставничко веће сходно члану 34. став 2. Закона о 

уџбеницима уз образложење стручних већа из области предмета и стручног већа разредне 

наставе. Нови уџбеници се неће бирати како би их могли наслеђивати млађи ученици. 

Одлука и образложења су достављени и члановима Савета родитеља уз материјал за 

седницу. 

 

Донета је Одлука о висини дневнице за наставнике који воде ученике на екскурзије, 

наставу у природи и излете. Одлучено је да износ остане непромењен у односу на 

претходне године и износиће 800 динара по ученику,  по дану. Одлука је донета 

једногласно.  

Пристигле понуде се отварају 30.03.2022. у 14h а најповољнија понуда биће објављена на 

порталу Јавних набавки. 

Понуде ће бити прослеђене родитељима како би одлучили да ли ће дати сагласност за 

реализацију. Неопходна је сагласност најмање 80% ученика истог разреда. 

 

 

 

 

 



Изабрана су три представника који ће бити представници у новом сазиву Школског 

одбора. 

Претходно је секретар школе  објаснила улогу коју имају чланови Школског одбора и 

чиме се баве. Предложено је 5 кандидата за избор и то: Зорица Живковић, Александар 

Порубовић, Пеђа Шупут, Душан Миловановић и Владимир Томић. 

Обављено је тајно гласање путем гласачких листића.  

За представнике у Школском одбору изабрани су Зорица Живковић, Душан Миловановић 

и Пеђа Шупут. 

 

 

 

За набавку уџбеника преко школе стигле су три понуде следећих дистрибутера: 

 

„Kolibri book“,  Нови Сад 

„Хијероглиф“, Ниш 

„Прима издаваштво и дистрибуција“, Горњи Милановац 

 

Потпуну документацију доставила је само „Прима издаваштво и дистрибуција“ те је она  и 

једногласно изабрана..  

Школа је са дистрибутером имала коректну сарадњу и претходних година, уџбеници се 

доставе упаковани за сваког ученика посебно. 

 

 

Родитељ из V1 је, по питању изабраних уџбеника, изнела да је упозната са саветодавном 

улогом коју родитељи имају у вези избора уџбеника и да Наставничком већу треба 

пренети сугестије и коментаре родитеља на избор како би се дошло до најбољег решења и 

да је финансијски моменат веома битан родитељима и из тог разлога очекују да се изаберу 

бесплатни уџбеници. Предлаже уџбенике из математике  проф. Срђана Огњановића као 

веома добре. 

Директорка је обавестила да Министраство просвете обезбеђује уџбенике за одређене 

категорије и у нашој школи 83 ученика ће добити бесплатне уџбенике. До сада су 

родитељи предлагали бесплатне уџбенике али нису образлагали садржај уџбеника и  

зашто сматрају да су квалитетнији у настави. Наредне школске године ученици I и II 

разреда добијају бесплатне уџбенике од града а ученици III, IV, V и VI таблете. 

 

У школи ће се, уколико град одобри, у јуну и јулу одржати летњи камп  кошарке.  

 

Представница  I1  пренела је незадовољство са којим се њихово одељење сусреће а то је  

учитељица из боравка. Учитељица са ученицима нема добар однос, комуникција је 

неприкладна, често је на боловањима и тим поводом су се већ жалили. Директорка је 



одговорила да је са учитељицом  више пута обавила разговор после притужби родитеља 

након чега би учитељица отворила боловање. Решење је да ће  I2  добити другу учитељицу 

у боравку од наредне школске године. 

 

Родитељи су питали директорку да ли је могуће вратити почетак наставе од 9h за млађе 

разреде. 

До краја школске године неће моћи да се врати због наставника који раде у две школе, 

померили би им се часови касније па не би могли да стигну у друге школе у којима раде. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Састанак је завршен у 19.10 

 

 

Записничар       Председник Савета родитеља 

 

________________________________  _________________________________ 

Даниловић Драгана     Пеђа Шупут 


