
З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 25.11.2019. 

 

 

У понедељак, 25.новембра 2019. године, са почетком у 18.00 часова, одржан је састанак 

Савета родитеља О.Ш. „Краљ Петар II Карађорђевић“ према унапред утврђеном дневном 

реду. 

Састанку су присуствовали  представници 19 oдељенских заједница у Савету родитеља и  

директорка школе Лазаревски Биљана. 

   

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходног састанка Савета родитеља 

2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини  ученика са првог класификационог 

периода школске 2019/20.године 

3. Обавештење о тендеру за извођење ђачких екскурзија и наставе у природи, о 

спроведеном тендеру и ангажовању физичког обезбеђења и исхране ученика 

4. Извештај стручног вође пута о реализованој дводневној екскурзији ученика 8. 

разреда 

5. Договор о организацији радионица и трибина за родитеље 

6. Информација о реализацији пилот програма обогаћеног једносменског рада и 

пројекта „ФИН-ПИС“ 

7. Разно 

 

 

После усвајања записника са претходног састанка Савета родитеља, разматрани су 

резултати постигнути у првом класификационом периоду.  

- Директорка је путем пројектора презентовала Законски оквир система образовања 

и васпитања којим је школа у обавези да се руководи у свом раду а потом и 

резултате о постигнутом успеху после првог класификационог периода.  

 



Родитељи су упознати са дисциплинским мерама-укорима, нивоима насиља и на који 

начин се спроводе поступци у школи. Директорка је замолила представнике Савета 

родитеља да упознају  родитеље ученика одељења чији су представници о свему са чим 

нас је упознала како би се евентуални проблеми што брже решили и како би се 

испоштовали сви Законски оквири које је Министарство просвете прописало. У решавање 

проблема укључени су  психолог и педагог школе, који заједно са разредним старешином 

и родитељима доприносе најбољем решењу. 

 У школи је одржан пројекат „Млади против говора мржње“ са ученицима VII и VIII 

разреда и члановима Вршњачког тима. Тема је била поштовање људских права и 

прихватање различитости.  

Директорка је апеловала да родитељи имају разумевања за ученике у инклузији јер 

наставници улажу велике напоре у едукацији и праћењу напретка ученика. 

Школу ове школске године похађа 682 ученика. Велики број изостанака направљен је због 

болести и непохађања наставе.   

Укупан број недовољних оцена од V до VIII разреда је 45 а број ученика са недовољним 

оценама је 33. Највећи број недовољних оцена је из математике и физике . У млађим 

разредима није било недовољних оцена. 

Прочитан је укупан број изречених опомена, укора одељенског старешине и укора 

одељенског већа. 

Директорка је прочитала имена похваљених ученика од I до VIII разреда који су својим 

трудом, радом и постигнутим резултатима дошли до похвале за досадашњи рад. 

 

- Чланови Савета упознати су са тендерима који су спроведени у протеклом периоду. 

Спроведени су тендери за рекреативне наставе, екскурзије, физичко обезбеђење и исхрану 

ученика. Чланови Савета  били су  укључени као чланови у процедурама избора а и 

обавештени су писаним путем о свим изабраним понуђачима. Директорка је изнела да су 

сви подаци о тендерским поступцима доступни на интернет презентацији школе и позвала 

родитеље да се редовно информишу о свим збивањима која се редовно објављују. 

           -   Презентован је извештај са реализоване дводневне екскурзије ученика VIII 

разреда.  

Ученици су путовали у пратњи двоје одељенских старешина, директорке школе, стручног 

водича и доктора. У потпуности је реализован план екскурзије и испуњени су васпитно-

образовни циљеви и задаци. Ученици су упознали културно и историјско наслеђе уз 

дружење и развијање позитивног односа.  

-    У септембру је почео са радом пилот програм обогаћеног једносменског рада и 

пројекат „ФИН-ПИС“.  



Радионице су веома занимљиве и ученици их са задовољством похађају. Реализују се јога, 

ритмичка гимнастика, научни центар, интернационални дан и ликовна радионица. 

Реализација програма је испраћена и од стране Школске управе и просветних саветника. У 

обезбеђивање средстава укључили су се родитељи а део обезбеђује школа из сопствених 

средстава. 

Програм „ФИН-ПИС“ је примењен код ученика млађих разреда. Финансијско 

описмењавање је спроведено кроз радионицу прављења финансијског плана и планирања 

како потрошити џепарац. 

     -   Припремљене су уплатнице за плаћање обезбеђења у школи и очекује се подела 

ученицима наредних дана. 

У плану је анкета ученика старијих разреда о реализацији екскурзија планираних за мај 

месец. Минимум пријављених ученика за реализацију је 60% од укупног броја ученика тог 

разреда. Ученицима млађих разреда је одобрен одлазак са 74% пријављених ученика. 

Ученицима који не иду на рекреативну наставу биће обезбеђена настава и продужени 

боравак.  

На уређење школског дворишта, за које су средства обезбеђена, чека се Зеленило Београд 

које тренутно не може да обезбеди раднике који би одрадили посао у предвиђеном року. 

 

 

Записничар  

Даниловић Драгана 


