ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
ОДРЖАНОГ 09.01.2015. ГОДИНЕ СА ДНЕВНИМ РЕДОМ:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај директора о дешавањима у раду Школе између две седнице Савета
родитеља
3. Успех и дисциплина на крају првог полугодишта
4. Школска слава – Свети Сава
5. Такмичења ученика, припреме
6. Информација о спровођењу Развојног плана
7. Извештај о безбедности

Дневни ред је једногласно усвојен, као и допуна дневног реда: Извештај о вођењу
јавне набавке за извођење екскурзија и наставе у природи.
Тачка 1. Председник Савета родитеља Небојша Бошковић је прочитао извод из
записника са претходног састанка, који је једногласно усвојен.
Тачка 2. Директор школе Божидар Стошић је информисао Савет о раду школе
између две седнице.Напоменуо је да је настава реализована по плану и програму,
да је штрајк организован по Закону, да су оцене закључене и да ће ђачке књижице
бити подељене.
Тачка 3. Директор школе Божидар Стошић је говорио о успеху и дисциплини
ученика на крају првог полугодишта, коментаришући табеларни приказ успеха и
упоређујући са табелама из претходних година.закљичио је да је успех у границама
очекиваног.Просечна оцена је 4,56.
Тачка 4. Директор школе је обавестио Савет родитеља да су почеле припреме за
обележавање Дана Светог Саве 27.01.2015.године.То је радни, ненаставни
дан.Преподневна смена ће имати одељењске прославе од 10-12 сати, поподневна
од 13-15 сати.Централна приредба је у 18 сати у холу школе.
Тачка 5. Савет родитеља је обавештен да је школа сачинила план припрема
ученика за такмичења.Будући да су наши ученици увек освајали неку од награда на
такмичењима, очекујемо то и ове школске године, у чему ће имати пуну помоћ и
подршку наставног особља и управе школе.
Тачка 6.Педагог школе Јелена Божић представила је извештај о реализацији
Развојног плана школе.
Тачка 7. Психолог школе Ана Тодоровић поднела је извештај о реализацији
Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.Реализован је
велики број превентивних активности, истакнут је рад Вршњачког тима, рад Форум
театра, реализовани пројекти Стоп говору мржње на интернету, Знањем и спортом
против насиља, велики број предавања из области здравствене заштите.Такође је

нагласила да је 42 ученика укључено у појачан васпитни рад, да је изречено ?
васпитних мера и смањење оцена из владања.
Тачка 8. Извештај о вођењу јавних набавки за извођење екскурзија и школа у
природи: Директор је упознао родитеље да ће јавну набавку велике вредности за
екскурзије и наставу у природи спровести комисија чији ће члан бити службеник за
јавне набавке – лице које има лиценцу за спровођење тог поступка.

