
 

 

З А П И С Н И К 

СА САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА 29.06.2021. 

 

 

У уторак, 29.06.2021. године  одржан је састанак Савета родитеља О.Ш. „Краљ Петар II 

Карађорђевић“. Састанак је одржан „ on line“ због епидемиолошке ситуације. 

Директорка школе је доставила материјал  у Google учионицу Савет родитеља и замолила 

представнике Савета родитеља да се упознају са садржајем. 

  

 

 

     ДНЕВНИ РЕД 

 

1.  Разматрање Извештаја о успеху ученика 8. разреда на крају школске 2020/21. 

 

2.  Разматрање Извештаја о успеху ученика од 1. до 7. Разреда  

 

3. Анекс Школског програма за 4. и 8. Разред – обавештавање 

 

 

 

 

 

 



На завршни испит из српског језика и комбинованог теста изашло је 73 ученика 

(100%), на испит из математике је изашло 72 од 73 ученика (98,7%). Један ученик упућује 

се на завршни испит у августовском року јер није изашао на испит.  

Коначни резултати испита још нису готови а Извештај о њему директорка ће поднети у 

септембру на првој конститутивној седници. 

Матурско вече одржано је у школи 26.06.2021. 

 

Педагог школе је доставила   извештаје о успеху ученика од 1. до 4. и од 5. до 8. 

разреда. Извештаји садрже реализацију наставног плана, успех ученика, број ученика 

којима је потребна додатна подршка у савладавању градива, број ученика који је похађао 

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

изостанака, изречене васпитно дисциплинске мере, оцене владања, брох похваљених 

ученика и активности везане за интервенцију у случајевима насиља. 

 

Родитељи су обавештени о Анексима Школског програма за ученике 4. и 8. разреда 

по предметима. Анекси садрже наставне теме, садржај, врсте активности, начин и 

поступак остваривања и исходе по завршеној области по  предметима и то:  

за 4. разред : српски језик, математика, природа и друштво, грађанско васпитање, физичко 

васпитање, ликовно, музичка култура и пројектна настава, 

за 8. разред: српски језик, математика, историја, биологија, физичко васпитање, музичка 

култура, информатика, енглески језик, географија, физика, немачки језик, техника и 

технологија и грађанско васпитање. 

 Директорка школе је ђацима и родитељима пожелела пријатан одмор и леп 

распуст. 

 

 

 

Записничар       Председник Савета родитеља 

 

________________________________  _________________________________ 

Даниловић Драгана     Пеђа Шупут 


