
                       

           З А П И С Н И К 

          СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 14.09.2020. 

 

У понедељак, 14.09.2020. године, са почетком у 18 часова, у О.Ш. „Краљ Петар II 

Карађорђевић“ , одржан је први састанак Савета родитеља према дневном реду који је 

унапред достављен изабраним члановима Савета родитеља. 

Састанку су присуствовали представници 21 одељенске заједнице,  директорка школе 

Биљана Лазаревски, секретар школе Марина Мартић, учитељице Вера Живановић и 

Катарина Љуботина. 

Пошто је констатовано да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно 

одлучивање, усвојен је дневни ред. 

 

     ДНЕВНИ РЕД 

1. Конституисање  Савета родитеља за школску 2020/2021.годину 

2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља 

3. Одређивање записничара из реда родитеља 

4. Избор колегијума Савета родитеља 

5. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана за школску 

2019/2020.годину 

6. Разматрање Извештаја директора о свом раду у школској 2019/2020.години 

7. Разматрање Годишњег плана  рада за школску 2020/2021.годину 

8. Одлука о расписивању тендера за ручак ученика-кетеринг 

9. Одлука о расписивању тендера за физичко обезбеђење 

10. Избор најповољније понуде за осигурање ученика 

11. Разно 

 

 

 



Конститутивни састанак Савета родитеља почео је поздравним говором директорке  

школе. Евидентирани су присутни чланови Савета. 

За председника Савета родитеља изабран је Пеђа Шупут, за заменика председника 

изабрана је Зорица Живковић. Обе одлуке су донете једногласно. 

За записничара Савета родитеља одређена је Драгана Даниловић. Одлука је донета 

једногласно. 

Изабран је колегијум Савета родитеља који ће се бавити одлучивањем о 

најповољнијим понудама на тендерима везаним за обезбеђење ученика у школи, исхрану, 

осигурање и др. 

Колегијум је састављен од 5 чланова Савета родитеља. Једногласно су  усвојене пријаве 

чланова:  Јасмина Његован, Луција Луковац, Татјана Јовановић, Маријана Лазић и Душан 

Миловановић. 

Извештај о реализацији годишњег плана за школску 2019/2020.годину, постављен 

је на интернет презентацији школе у одељку материјал за Седницу Савета родитеља, са 

чим су чланови Савета благовремено били обавештени како би се упознали са 

реализованим планом. Садржи материјално-техничке услове, кадровске услове, бројно 

стање ученика, културне и јавне активности школе, сарадњу са институцијама, оцене 

ученика, владање, похваљене ученике на крају школске године и др. 

Извештај о раду директора се налази у материјалу за седницу који је достављен 

члановима Савета истим путем као и претходни и садржи сва ангажовања директорке у 

претходној школској години.   

Разматран је Годишњи план рада за школску 2020/2021.годину. 

 Директока је информисала чланове Савета о редефинисаном једносменском раду школе 

који је због епидемиолошке ситуације преусмерен на млађе разреде а реализује се у току 

продуженог боравка. Пројекат ФИН ПИС ове школске године неће бити реализован. 

Обезбеђен је довољан број учионица да се настава може одвијати према упутству 

Министарства просвете. Највећи проблем тренутно представља мали број извршилаца у 

продуженом боравку. Настава се одвија сваки други дан за ученике који наставу прате у 

школи уз необавезујућу препоруку да се осталим данима настава прати на РТС-у. Ученици 

који наставу прате на даљину, прате свакодневно часове на РТС-у а о консултацијама са 

предметним наставницима и контролним задацима ће бити обавештени када се буде 

направио план. Наставници немају обавезу да тим ученицима достављају домаће задатке 

нити проверавају ток школовања ван заказаних консултација и контролних задатака.  

 



Донета је одлука о расписивању тендера за исхрану ученика. Исхрана се обавља у 

трпезарији школе уз поштовање растојања и уз обезбеђена средства за хигијену. До краја 

септембра, према прошлогодишњем уговору, ученике снабдева Лидо а оброци су посебно 

упаковани. 

Донета је одлука да се распише тендер за физичко обезбеђење у школи, 1 

извршилац. По приспећу понуда, колегијум ће одлучити о најповољнијој понуди.  

Члановима  Савета су достављене понуде за осигурање ученика. Понуде су 

доставиле следеће осигуравајуће куће: „Generali“, „Дунав“, „ДДОР Нови Сад“, „АМС 

Осигурање“, „Триглав“, „Сава осигурање“, „Wiener Stadtische“, „Глобос“. Уз помоћ 

медијатора, сви чланови Савета су донели једногласну одлуку о избору понуде „Generali“ 

осигурања као најповољнију а осигурани износ је 500 динара по ученику. 

  

Састанак је завршен у 19 часова. 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Драгана Даниловић, записничар   Пеђа Шупут, председник Савета р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


