
           

 

             

         

 

З А П И С Н И К 
СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ОДРЖАНОГ 15.09.2022. 

 

У четвртак, дана 15.09.2022. године, са почетком у 17 часова, у О.Ш. „Краљ Петар 

II Карађорђевић“ , одржан је конститутивни састанак Савета родитеља за школску 

2022/23. годину. 

Дневни ред и материјали за седницу достављени су благовремено на e-mail адресе, Google 

учионицу, као и путем Viber групе члановима Савета родитеља. 

Евидентирани су присутни чланови Савета родитеља. 

Састанку су присуствовали:  

Мирјана Зеленовић, Ана Ерцеговац, Марија Терзић, Огњен Шушић, Гордана Богићевић, 

Маја Петровић, Александар Порубовић, Наташа Зримац, Љиљана Тошић, Сања Ћасић, 

Владимир Томић, Миленко Вукадиновић, Ана Васиљевић, Луција Луковац, Јована 

Обрадовић, Биљана Галић, Данијела Савић, Радмила Романели, Пеђа Шупут, Тамара 

Дедијер, Тамара Петровић, Јелена Топаловић Николић, директорка школе Биљана 

Лазаревски, педагог школе Невена Павловић, психолог школе Биљана Марковић, секретар 

школе Марина Мартић, и медијатор за колективно осигурање Драган Нојић. 

Након што је констатовано да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно 

одлучивање, усвојен је дневни ред. 

 

 



     ДНЕВНИ РЕД 

 

1.Конституисање Савета родитеља за школску 2022/2023. 

2.Избор председника Савета родитеља и заменика 

3.Избор записничара 

4. Избор представника и заменика за општински Савет родтеља 

5.Разматрање  Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022.  

6.Разматрање Извештаја  о раду директора за школску 2021/2022. 

7.Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023.  

8. Разматрање Извештаја о остваривању развојног плана школе за школску 2021/22. 

годину 

9. Разматрање Извештаја о остваривању програма образовања и васпитања за 

школску 2021/22. годину 

10. Разматрање извештаја о завршном испиту  

11. Разматрање извештаја о самовредновању за школску 2021/22. годину 

12. Разматрање извештаја о остваривању екскурзија и наставе у природи у 

школској 2021/22. години 

13. Давање сагласности на програм и организацију плана за извођење ексурзије,  

натаве у природи и излета у школској 2021/22. години 

14.Доношење одлуке о дневницама наставника за време извођења наставе у 

природи, ексуризја и излета 

15. Разматрање Правилника о безбедности ученика  

16. Записници са ванредних инспекцијских прегледа (утврђвање група боравака) 

17.Избор најповољније понуде за осигурање ученика 

18.Спровођење тендера за исхрану ученика-кетеринг 

19. Спровођења тендера за физичко обезбеђење 

20.Предлагање представника родитеља у све обавезене тимове и стручне органе 

21. Разно 

 

 

 

Конститутивни састанак Савета родитеља почео је поздравним говором директорке  

школе. 

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

изабрана је Наташа Зримац. Одлука је донета једногласно. 

За записничара Савета родитеља изабрана је Биљана Галић. Одлука је донета једногласно. 



За општински Савет родитеља пријавили су се Огњен Шушић и Тамара Петровић. Пријаве 

су једногласно прихваћене. 

 

Директорка је замолила родитеље да прочитају метријале који су члановима Савета 

достављени, односно Извештај о раду директора за 2021/22. школску годину, Извештај о 

остваривању годишњег плана рада О.Ш. Краљ Петар II Карађорђевић за 2021/22. школску 

годину, Годишњи план рада школе за школску 2022/23. школску годину, као и Правилник 

о заштити и безбедности ученика О.Ш. „Краљ Петар II Карађорђевић“.  

Директорка је истакла да су планови за текућу школску годину важни јер се морају 

испунити, а сваки план се правда извештајем о реализацији на крају школске године.  

 

Пристигле понуде за осигурање ученика, а као најповољнија, једногласно је изабрана 

понуда осигуравајуће куће АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Премија осигурања износи 700,00 

динара за целу годину, а осигурање важи 24 сата дневно без обзира где се евентуална 

незгода (осигурани случај) догоди. По извршеној уплати, осигурање важи ретроактивно, 

односно, почев од 01. септембра 2022. године. 

 

Тендери за исхрану ученика (кетеринг) и физичко обезбеђење ученика ће бити расписани 

у најкраћем року. Тендер за физичко обезбеђење ће ове године бити прецизније написан 

како би се обезбедило што боље обезбеђење ученика. О исходу и додели тендера чланови 

Савета ће бити благовремено обавештени. 

 

Директорка се на питање једног од чланова Савета осврнула на актуелне и планиране 

пројекте за унапређење функционисања школе, као што су питања плана и смањења 

одобрене снаге електричне енергије у циљу постизања уштеде, пројекат дојаве пожара као 

и хидранске мреже. Неки од ових пројеката су току, а у будућности се очекује и њихова 

реализација. 

 

Психолог школе, Биљана Марковић, представила је присутнима Годишњи извештај о раду 

школе, где је у уводним речима истакла утицај специфичних околности на одвијање 

наставе током школске 2021/22.године, пре свега измењеног начина рада услед COVID-19 

пандемије, лажних дојава о постављеним експлозивним направама у школским 

просторијама, што се одразило на процес рада запослених у школи, као и на ученике, и 

имало утицаја на начин функционисања наставних активности. Ипак, и у наведеним 

отежаним околностима, школа је успешно окончала претходну школску годину, те су се 

реализовала учешћа ученика на такмичењима, екскурзије, настава у природи и сл. 

На тесту о самовредновању, постигнућа школе су досегла висок ниво и истакнуто је да 

ученици савладавају предвиђене нивое образовања на веома високом нивоу. У наредном 

периоду акценат ће бити стављен на допунску и додатну наставу, и у том смислу је 



потребна и родитељска подршка како би ученици на што бољи начин савладали 

предвиђено градиво. 

Када је реч о завршном испиту и постигнућима значајним за крај школске године, 

потребно је пре свега променити наратив у самом приступу, те је истакнуто да 

афирмативан приступ и охрабрење од стране родитеља и наставника свакако може дати 

далеко боље резултате.  

Нова школска година је, као што је планирано, започела иницијалним тестовима и 

истраживањима, у циљу подизања свести о професионалној оријентацији и мотивацији 

ученика за припремну и допунску наставу. 

Директорка је истакла да се детаљи могу видети у самом Извештају, као и спроведене 

анкете које су реализоване у сврху самовредновања. 

  

На постављено питање члана Савета, директорка се осврнула и на индивидуалне 

образовне планове за ученике који имају посебне потребе, те је поменула да ће током 

септембра месеца бити реализовано праћење и договарање наставног тима и родитеља, 

како би се израдили индивидуални планови за ученике којима је неопходно посебно 

прилагођавање услова рада. 

Детаљнија опсервација је такође предвиђена за ученике првог и петог разреда, с обзиром 

на потребу прилагођавања школи и настави генерално, а у циљу лакшег прилагођавања 

новонасталим околностима. 

 

Педагог школе, Невена Павловић, представила је присутнима Годишњи план рада за 

школску 2022/23.годину. Представљени су пре свега услови рада школе, како кадровски, 

тако и материјално-технички, затим предстојећи начин реализације наставног плана који 

подразумева рад у једној смени, календар рада и бројно стање ученика на почетку нове 

школске године. У односу на прошлу годину, школу похађа око 40 ученика више, па у 

овом тренутку школу похађа око 830 ученика. 

Такође, новина је и реорганизација стручних већа и тимова, на челу са координаторима 

који су анализирали актуелне проблеме који постоје у школи, са посебним акцентом на 

насиље и значају превенције сваког облика дискриминаторног понашања, те ће ова 

питања нарочито бити пропраћена током нове школске године. У вези са тим, директорка 

је истакла нови Правилник о заштити и безбедности деце, и значај да се родитељи 

упознају са садржајем истог. 

Такође, у циљу превенције и спречавања свих облика насиља и дискриминације, биће 

организоване активности које ће укључивати посебан рад службе педагога и психолога, 

као и свих запослених у школи, родитеља-предавача, ангажовање ДЗ Врачар и слично. 

Директорка је истакла да ће случају сваког документованог насиља, у зависности од нивоа 

извршеног насиља, школа ће реаговати на законима и правилницима предвиђене начине. 

Због тога је неопходно да родитељи буду упознати са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Сл. гласник 



РС", бр. 46/2019 и 104/2020), јер се додатни неспоразуми, пре свега са родитељима, 

дешавају из разлога непознавања законских процедура. 

Као посебан проблем психолог је истакла и појаву анксиозности и депресије код ученика, 

као и склоност ка самоповређивању, те је неопходно и укључење и подршка родитеља у 

циљу превенције и сузбијања ових ризичних понашања. 

 

Члан Савета родитеља поставио је питање о ормарићима, међутим, из техничких и 

финансијских разлога, у овом тренутку то није изводљиво. Претходно би требало 

утврдити колико је ормарића потребно поправити, а затим у процесу набавке школског 

намештаја поставити и захтев за истим. 

Финансијски издаци школе су веома високи, а у овом тренутку постоје дуговања према 

школи за преузете обавезе као што су исхрана, обезбеђење, уџбеници, те је директорка 

упутила апел родитељима да измире заостала дуговања. 

 

Постављено је и питање могућности ношења таблета уместо уџбеника у циљу смањења 

тежине школске торбе, међутим, овде се појављују проблеми попут доношења 

ненапуњених таблета, недоношења таблета уопште и сл. Чак и ако би консензус по овом 

питању био постигнут, ученици би били ослобођени само ношења уџбеника, док би 

морали и даље да носе радне свеске и сл. Ученици могу да носе таблете са учитаним 

уџбеницима, водећи рачуна о томе да таблет исправно функционише. 

 

Покренуто је и питање све учесталијих притужби на особу која представља физичко 

обезбеђење простора школе, међутим, директорка је истакла да ће сваки наредни 

извршилац поступати по истим инструкцијама у смислу да није дозвољено да родитељи 

улазе и крећу се по школским просторијама без претходне најаве, ученици се из боравка 

позивају на одређен начин и сл. Нажалост, поједини родитељи се понашају некоректно, 

избегавају плаћање обезбеђења, а присуство обезбеђења је законска обавеза школе. 

 

И у овој школској години предвиђене су радионице у оквиру обогаћеног једносменског 

рада, те ученици могу да се определе за следеће активости: интернационални дан, 

ритмичка гимнастика, научни центр, јога и уметничка радионица. 

 

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, план је да се екскурзије, излети и 

рекреативна настава реализују, а у предстојећем периоду биће спроведен поступак јавне 

набавке. Дневница за наставнике који воде ученике на екскурзије до сада је износила 

800,00 динара по дану, а  једногласно је одлучено да наведени износ остане непромењен. 

 

    

 

 



Састанак је завршен у 18.30 часова. 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Биљана Галић,  записничар              Пеђа Шупут, председник Савета р. 


