
З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 03.12.2018. 

 

 

У понедељак, 03. децембра 2018. 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 14 oдељенских заједница у Савету родитеља и  

директорка школе Лазаревски Биљана. 

   

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са другог састанка Савета родитеља 

2. Разматрање Извештаја о успеху ученика са првог класификационог периода 

школске 2018/19.године 

3. Упознавање са Правилником о друштвено корисном и хуманитарном раду ученика 

4. Информација о избору најповољније понуде на тендеру за наставу у природи 

5. Информација о избору најповoљније понуде на тендеру за физичко обезбеђење 

6. Оснивање Клуба родитеља и наставника 

7. Разно 

 

 

После усвајања записника са претходног састанка Савета родитеља, разматрани су 

резултати постигнути у првом класификационом периоду.  

- Директорка је обавестила присутне родитеље о постигнутом успеху после првог 

класификационог периода.  

Констатован је велики број изостанка ученика о ком су обавештени родитељи као и, према 

Закону, Центар за социјални рад.  

Укупан број недовољних оцена од V до VIII разреда је 100. Највећи број недовољних 

оцена је из физике - 36  а 52 ученика има недовољну оцену. 



Савет родитеља је обавештен о великом броју укора. Највећи број је због непримереног 

понашања на часовима, затим због повреде школских обавеза, објављивања снимака са 

наставе на друштвеним мрежама, повређивања других ученика. У VII2 је направљен  план 

појачаног васпитног рада са ученицима. Директорка је покренула и окончала васпитно 

дисциплински поступак за ученика због насиља које је пријављено надлежним 

институцијама. Ученицима VIII1 који су вршили насиље над учеником из истог одељења 

додељен је укор директора. За ученике је састављен план појачаног васпитног рада који се 

спроводи. Забележен је и случај укора у млађим разредима. Ученику IV3 је изречена 

васпитно дисциплинска мера уз појачан надзор после великог броја прекршаја начињених 

од почетка школске године. 

Директорка је прочитала и списак похваљених ученика на крају првог класификационог 

перида. Ученици од I до VIII разреда су се истакли напретком у раду, примереним 

понашањем,  неговањем другарског односа, наградама на ликовним конкурсима, 

спортским такмичењима и освојеним наградама и тиме осветлали образ наше школе. 

- Чланови Савета упознати су са Правилником о друштвено корисном, односно 

хуманитарном раду у школи. 

Правилник је донет од стране Министарства просвете и примењује се у ситуацијама кад су 

учињене теже повреде обавеза ученика а утврђује обавезе запослених у школи, ученика и 

родитеља тј. старатеља. Правилник одређује начин, садржај, место и дужину трајања 

активности као и члана школског колектива који је одређен за спровођење дате 

активности а за које извештај подноси директору школе. 

Правилник је примењен у претходно наведеном случају у VIII1. 

           -   На тендер за наставу у природи, за млађе разреде, једина пристигла понуда је 

била од агенције „Суперлино“, чија је понуда и прихваћена с обзиром да је испунила 

услове конкурсне документације. Присутни чланови из млађих разреда су изразили 

задовољство понуђеном дестинацијом (Ивањица) и бројем рата за уплату коју је понуђач 

дао. 

-    Најповољнију понуду на тендеру за физичко обезбеђење, дао је „OMVATI“ doo      

Обезбеђење је почело са радом 03.12.2018. Лице које врши обезбеђење, обилази школу и 

двориште, прати дешавања и обавештава надлежне у школи. Нема надлежност кажњавања 

и физичког обрачуна у евентуалним случајевима сукоба, већ раздвајање сукобљених 

страна и спречавање даље ескалације. У обавези је да по уоченом сукобу одмах обавести 

надлежне у школи који ће предузети даље кораке. 

Чланови Савета који су имали прилику да поразговарају са вршиоцем обезбеђења 

изразили су задовољство његовим ставом и разумевањем посла који обавља. 



Износ који родитељи ученика плаћају је 1400 динара до краја школске године. Износ ће 

бити подељен у две једнаке рате а родитељи ће га измирити путем уплатнице коју ће 

добити од школе. Родитељи двоје и више деце, која похађају нашу школу, имаће одобрен 

попуст на уплату услуге. 

     -   Председник Савета родитеља обавестио је присутне о одзиву родитеља на позив 

за учешће у Клубу родитеља и наставника. Од 189 пристиглих анкетних листића, број 

родитеља који желе да учествују у реализацији програма је 70, остали листићи су 

родитеља који не желе да учествују и листићи који су враћени непопуњени. Највећи број 

родитеља је изразио жељу да буде обавештен о раду Клуба, мањи део родитеља не жели 

ни да учествује нити да добије обавештење о раду. 

О састанку Клуба родитељи ће бити накнадно обавештени с обзиром на заузетост већине 

предстојећим славама и Новогодишњим празницима. 

  - Директорка је члановима Савета пренела да у школи има случајева 

дискриминације, да је присутно ругање и вређање међу ученицима и да константно позива 

колеге у настави да све случајеве недисциплине и проблеме пријаве како би се у најкраћем 

року спречили. Својим честим присуством на часовима се труди да поправи дисциплину и 

да подршку колегама у обављању наставе. 

Напоменула је и да је добила обећање градских челника да ће школи бити отписан дуг за 

електричну енергију који је један од већих проблема у функционисању школе. 

У последњем периоду у школи су честе замене наставника због боловања. Тренутна 

замена за наставу биологије ће бити присутна још две недеље због здравствених разлога 

наставнице Јовановић Маријане а због одсуства наставнице немачког Јошић Јелене, због 

полагања Државног испита, школа нема тренутно решење за 5 радних дана, колико ће 

наставница бити одсутна. 

За 04.12.2018. заказано је отварање поновљеног тендера за набавку исхране ученика у 

продуженом боравку, о чему ће родитељи бити обавештени. 

 

 

 

Записничар  

Даниловић Драгана 


