
 

 

З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 23.12.2020. 

 

 

У среду, 23.12.2020. године  одржан је састанак Савета родитеља О.Ш. „Краљ Петар II 

Карађорђевић“.  

Због епидемиолошке ситуације састанак није било могуће одржати у просторијама школе, 

па је материјал за седницу достављен представницима Савета родитеља у електронском 

формату.  

  

  

 

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне  седнице Савета родитеља 

2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта  школске 

2020/2021. године 

3. Извештај директорке о раду  on-line наставе  

4. Разно 

 

 

 

 



-  Записник са претходне седнице Савета родитеља је једногласно усвојен. 

 

- Директорка школе је у поздравној речи обавестила представнике Савета родитеља да 

ће седница, због безбедности, бити одржана on-line. 

Достављен је материјал за седницу који садржи Извод из извештаја о реализацији 

наставног плана и програма и успеху ученика млађих разреда на крају првог полугодишта 

и Извештај о раду у старијим разредима на крају првог полугодишта школске 

2020/2021.године.  

У млађим разредима током првог полугодишта нема нереализованих часова. Сви 

планирани часови реализовани су у школи путем наставе уживо као и on-line посредством 

Google учионице и другим електронским видовима комуникације на основу Посебног 

плана у специфичним околностима. Табеларно су приказани успех ученика у бројкама, 

успех ученика по предметима са средњом оценом, број ученика којима је потребна 

додатна подршка у савладавању градива, број ученика који су похађали допунску и 

додатну наставу, слободне активности затим број оправданих изостанака, неоправданих 

изостанака није било, број ученика који су пратили наставу на даљину и број ученика над 

којима је појачан васпитни надзор. Сви ученици су имали примерно владање и није било 

васпитно дисциплинских мера. За успех и рад похваљено је 155 ученика. 

У старијим разредима се јавио мањи број нереализованих часова који су табеларно 

приказани по предметима. Сви нереализовани часови биће надокнађени током другог 

полугодишта. Извештај садржи табеларне приказе успеха ученика по разредима, просечну 

оцену по разредима, просечне оцене по предметима и разредима, број ученика којима је 

потребна додатна подршка у савладавању градива, број ученика који се определио за 

наставу на даљину пре 30.11.2020, број ученика који су похађали допунску и додатну 

наставу, оправдане и неоправдане изостанке, број ученика над којима је предузет појачан 

васпитни надзор, два ученика због нерегилисаних изостанака немају оцењено владање док 

су сви остали ученици завредели  примерно владање. Васпитне мере су изречене за 3 

ученика док је за успех похваљено 44 ученика. 

 

 

        -Чланови Савета  извештени су  како је настава била организована и на који начин је 

реализована. Уважавајући сугестије родитеља, преласком на on-line наставу, организована 

је настава  у реалном времену путем Google Meet апликације. Директорка је била 

укључена у праћење наставе на даљину присуством на часовима. Њен закључак је да је 

настава коректно реализована а да су часови српског, енглеског, немачког језика, 

математике и др. били одлични, Свим ученицима је пружена прилика да одговарају, 

покажу своје знање и поправе оцене којима нису били задовољни. Оцене су изведене на 

основу рада, труда и активности ученика. Наставници су упознали директорку са 

кашњењем у слању радова као и појединим случајевима не достављања радова који су 



утицали на закључну оцену. Наставници су свесни да рад у специфичним околностима 

није био савршен али су се трудили да уваже све сугестије и реше проблеме. У случају 

приговора на закључну оцену, приговоре ће решавати ПП служба и директорка у складу 

са  Правилником. Друго полугодиште ће имати већи број наставних дана тако да ће 

ученици имати довољно времена да покажу стечено знање. 

 

   -Родитељи су обавештени да пријаве за упис у I разред 2021/22.године, за ученике који 

територијално не припадају општини на којој се наша школа налази,  могу предати до 

1.фебруара 2021.године електонским путем.  Достављен је списак неопходних података за 

молбу као и начин подношења исте. 

 

 

  -Директорка је родитељима пожелела срећне празнике, срећу и успех у наредној години, 

чиме је овај састанак завршен. 

 

 

 

 

 

 

        

____________________________   ______________________________ 

 Драгана Даниловић, записничар   Пеђа Шупут, председник Савета р. 


