
 

     

 

З А П И С Н И К 
СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ОДРЖАНОГ 15.11.2022. 

 

У уторак, дана 15.11.2022. године, са почетком у 18 часова, уО.Ш. „Краљ Петар II 

Карађорђевић“, одржан је други по реду састанак Савета родитеља за школску 2022/23. годину. 

Дневни редседнице достављен је путем Viber групе члановима Савета родитеља. 

Евидентирани су присутни чланови Савета родитеља. 

Састанку је присуствовало 16 чланова Савета родитеља и директорка школе. 

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

одлучивање, усвојен је дневни ред, као и Записник са конститутивне седнице одржане дана 

15.09.2022. 

 

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са конститутивне седнице Савета родитеља 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика млађих и старијих разреда на крају 

првог квалификационог периода школске 2022/23. године 

3. Извештај о појачаном васпитном раду са ученицима  (поступак) 

4. Извештај директора о посећеним часовима 

5. Обавештење о исходу тендера за извођење наставе у природи, екскурзије и излета у 

школској 2022/23. години 

6. Разно 

 

 

  



Директорка школе прочитала је извешта о успеху и дисциплини ученика  првог и другог циклуса  

 са свим подацима о броју одржаних часова редовне, додатне, допунске, СНА , радионица ОЈР ; 

анализом успеха ученика ; оценама по предметима , недовољним оценама ; појачаним васпитним 

радом, дисциплинским мерама... 

Директоркајенајавилапосетупросветнихсаветникашколи – спољашњевредновање 

,сациљемвредновања квалитета рада установе . Спољашњи евалуатори вреднују педагошку 

документацију, 

Школска документа , посећују часовепремаутврђенимпротоколима. Акценат ће бити на методама 

рада којенаставниципримењјују, вршњачкоучењу, међусобномпружању помоћи међу ученицима и 

сл., а након спроведене процедуре школа добија оцену. Просветни саветници ће у школи бити 

присутни три дана, 7., 8. и 9. децембра.  Ученици се током у посетепонашајууобичајено , 

јерјециљекстерне подршка школама и ученицимазаунапређивањерада.Такође, 

уколиконекоодродитељабудепозвандаизнесесвојеутиске и виђење о фунционисањушколеи 

начинуизвођењанаставе, требалодасеодазове и изнесесвоје искренеутиске. 

 

Када је реч о извештају о успеху ученика, овај документ није достављен родитељима на увид због 

заштите података о личности (с обзиром да садржи лична имена ученика). Један од присутних 

чланова Савета је предложио могућност достављања поменуте табеле успеха без навођења личних 

имена, штоједиректоркаприхватила. Родитељ је навео да жели да анализира и прати статистику. 

 

У нижим разредима, највећи проценат ученика бележи остварен позитиван успех у оквиру првог 

тромесечја, док мали проценат чине неоцењени. Негативних оцена нема.  

Забележенисуслучајеви мањег 

бројанереализованихчасоваизпојединихпредметазбогвишеоколности – болест, смртни случај у 

породици , недостатак кадра који би дошао на замену ... 

Часове су мењале колеге у установи, као и директор школе .  

Такође, у нижимразредимасуреализованедопунска и додатнанастава, као и 

слободнеактивностипопуткошарке, а и радионице ОЈР-тениса, уметничкерадионице и 

ритмичкегимнастике. 

За ученике којима је потребно посебно прилагођавање наставног програма, реализовани су ИОП 1 

и ИОП 2 за поједине предмете. 

Поред наведеног, спроведене су и мере појачаног васпитног рада у случајевима где је то било 

неопходно, као и пружање помоћи ученицима првог разреда ради превазилажења проблема 

адаптације. 

 

У вишимразредимајетакођебило мањи бројнереализованихчасовазбогболестинаставника. 

Највећи проценат ученика бележи позитиван успех из свих предмета, док мали проценат чине 

неоцењени и недовољни. На питање члана Савета шта се дешава у случајевима неоцењених, 

директорка је одговорила да су они који имају велики број изостанака, у обавези да полажу 

разредни испит из предмета на комсуосталинеоцењени. Пре те мере , ученици који су били 

отсутни због болести , имаће подршку у виду допунских часова, консултација ... 

Директоркајеистаклада постоји значајан број изостанака, те се родитељима саветује да избегавају 

дуже одсуство ученика са наставе из разлога организације приватних путовања и сл. 

Такође, и у вишим разредима су реализоване допунска и додатнанастава, 

саакцентомдиректоркеначињеницудајепотребноактивно и 



систематскопохађањадопунскенаставекојасе у школиредовноодржава , какобисепостигаонапредак 

у учењу . 

Спроведене су и мере појачаног васпитног рада због случајева извршеног насиља првог, другог и 

трећег нивоа у појединимодељењима. Изречене су и одговарајуће дисциплинске мере . Обављан је 

појачани васпитни рад са ученицима и целим одељењима , израђивани су и планови подршке 

ученицима , као и планови друштвено-корисног и хуманитарног рада. 

 

Директоркајеистакланеопходностсарадњеродитеља и школе , тедајеродитељскапомоћ и подршка у 

том смислу неопходни. Школа на раполагању има мере појачаног васпитног рада који реализују 

разредне старешине на ЧОС-у и у боравку, као и ПП службу која обавља разговоре са ученицима. 

У случају насиља другог и трећег степена неопходно је укључити и центар за социјалнирад и 

полицију, обавеститиШУ , што школа и чини . 

 

Код ученика осмог разреда, директоркаистичепроблемнедостаткамотивацијезаучење, 

тедајепотребноподржатиученике, како у школи , тако и у оквирупородице .Директорка је најавила 

родитељске састанке за родитеље осмака , са циљем упознавања са начином пријаве ЗИ преко 

портала „ Моја средња школа „.Потребно је да родитељи усмере своју децу задодатнеактивости, 

којешколаквалитетнопланира и организује.,те да је укључивањнарадионицеОЈР и 

даљемогућезасвекојисузаинтересовани. 

 

НапитањечланаСавета о детаљнијемобразложењуоцене у електронскомдневнику, 

директоркајеодговорилада наставници у дневнику евидентирају активности и бележе формативне 

оцене , али даћепроверитиопетквалитетевидентирања и образлагањаоцена, а 

родитељимасесаветује и посећивање „Отворенихврата“ радидетаљнијегувида у оцене и 

активностиученика. 

 

Када је реч о јавним набавкама за екскурзије, за екскурзију за ученике петог разреда, поступак 

јавне набавке ће бити поновљен, док су за остале разреде тендерске процедуре окончане и у току 

је анкетирање родитеља о заинтересованости. 

 

У току је хуманитарна акција за припрему пакетића за децу из Свратишта, па сви који су вољни да 

учествују, могу донести у школу слаткише и играчке и гардеробу. Пожељно је да 

играчке/гардероба буду нове.  

 

 

 

Састанак је завршен у 19.15 часова. 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

Биљана Галић, записничар                  Пеђа Шупут, председник Савета р. 


