
 

 

З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 02.03.2020. 

 

 

У понедељак, 02. марта 2020. године, са почетком у 17.30 часова, одржан је  састанак 

Савета родитеља О.Ш. „Краљ Петар II Карађорђевић“ . 

Састанку су присуствовали  представници 15 oдељенских заједница у Савету родитеља,   

директорка школе Лазаревски Биљана и два члана Ученичког парламента. 

   

 

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 

школске 2019/2020. 

3. Доношење Одлуке о куповини уџбеника за школску 2020/2021. 

4. Доношење Одлуке о фотографисању ученика 

5. Упознавање са новом процедуром завршног испита 

6. Разно 

 

 

- Након усвајања Записника са претходог састанка Савета родитеља директорка је 

презентовала Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта.  



- Члановима Савета је уз позив на састанак  у електронској форми  достављен  

Извештај о резултатима са полугодишта.  

Школа броји 681 ученика у 8 разреда. 

Велики број изостанака направљен је највише услед болести ученика. По питању 

недовољних оцена, знатно је боља ситуација у односу на претходни квалификациони 

период. Недовољне оцене имало је 12 ученика а укупан број недовољних оцена је 26 од 

тога највише из физике и математике. 5 ученика је било неоцењено. Средња оцена свих 

одељења је 4.45. 

Појавили су се дисциплински проблеми у млађим разредима и предузете су мере 

смањивањем оцена из владања како би се скренула пажња да се дисциплина мора 

поправити а да се прекршаји кажњавају. 

Прочитана су имена ученика који су постигнутим успехом, трудом и радом заслужили да 

буду похваљени. 

 

- Савет је једногласно донео Одлуку да се набавка уџбеника за наредну школску 

годину обави преко дистрибутера „Прима“ са којим је школа имала задовољавајућу 

сарадњу.    

Наредне школске године очекује се оснивање Ђачке задруге преко које ће се вршити даље 

набавке. 

 

- Савет је донео једногласно Одлуку да се организује фотографисање ученика на крају 

школске године. Ангажоваће се фотограф са којим је школа сарађивала претходне године 

јер ни један члан није изнео замерку на прошлогодишњи рад. 

 

- Директорка је напоменула да се на интернет презентацији школе налазе све важне 

информације у вези завршног испита. Сва упутства која се добијају од Министарства, 

ученицима и родитељима биће доступна на презентацији а моћи ће да се информишу и 

код наставника и разредних старешина. Предметни наставници су почели са припремама 

за завршни испит а распоред је доступан и на интернет страници. 

 

- Директорка је презентовала на који начин ће се надокнадити часови због продуженог 

распуста. Како су родитељи већ били обавештени, није било потребе за додатним 

појашњењима. 

 

Директорка је замолила чланове Савета да пренесу родитељима да је веома важно да 

ученици који имају слабе оцене долазе на допунску наставу која се организује у школи. 



Наставници се труде и ангажују како би се оцене поравиле али је неопходно и да ученици 

похађају допунску наставу и потруде се. 

 

      1.априла у школу ће доћи Екстерна комисија која вреднује квалитет рада. Чланови 

савета су замољени да пренесу родитељима да би ученици требали слободно и активно да 

учествују на часовима како би комисија имала увид у њихово стечено знање и труд. 

     Пројекат уређења школског дворишта је предат Општини и очекује се реализација. 

Очекује се да за два месеца почне замена дотрајалих прозора у школској згради. 

Директорка се нада да ће успети да организује наставу и да се неће селити у другу школу 

до окончања радова. 

Обогаћени програм у школи добро функционише. Ученици су задовољни и радо похађају 

организовану наставу. Наставници су се потрудили да садржаји буду различити, 

едукативни и интересантни. 

Директорка је одговарала на питања која су чланови савета постављали а тичу се наставе, 

унапређења предавања, дисциплине  о којима ће разговарати и са предметним 

наставницима. 

У школи су организована предавања на тему „Дрога“ и „Секте“ а родитељи су позвани да 

присуствују како би предупредили нежељене ситуације. 

 

      

 

 

 

Записничар  

Даниловић Драгана 


