ЗАПИСНИК СА ДEСЕТЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” ТРЕЋЕ/ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.
ГОДИНИ, ОДРЖАНЕ ДАНА 12.12.2019. године (четвртак) са почетком у
19,00 часова У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ,
НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8.
Седници су присуствовали чланови Школског одборa: Драгутин Марјановић, Милан
Мерњик, Милан Слани, Александра Бошковић, Миљан Лазовић, Славица Милојковић,
Слађана Томић.
Одсутни: Владо Маријан, Марина Насковић.
Поред чланова Школског одбора, седници су присуствовали: Јована Миленковић, директор
школе, Душанка Тајић-секретар школе, помоћник директора Слађана Галушка.
Школском одбору нису присуствовали представници синдиката, уредно позвани.
Школском одбору нису присуствовали преставници ученичког парламента, уредно
позвани.
Седницом је руководио председник Школског одбора Драгутин Марјановић.
Констатовано је да на седници присуствује већина од укупног броја чланова и да постоје услови
за рад и одлучивање, након чега је предложен следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора;
2. Успех, владање и изостанци ученика на првом тромесечју школске 2019/2020.
године;
3. Извештај о извођењу наставе у природи за други и четврти разред и екскурзије за
осми разред;
4. Реализација годишњег пописа за 2019. годину;
5. Праћење реализације ШРП и самовредновања;
6. Разно.
Чланови Школског одбора су једногласно усвојили предложени дневни ред. Прешло
се на решавање по тачкама дневног реда.
/////
ТАЧКА 1.
Записник са девете седнице Школског одбора одржане дана 11.10.2019. године је
благовремено достављен члановима Школског одбора електронском поштом. Није било
примедби ни предлога за допуну записника, те је на основу члана 29. Пословника о раду
Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019.
године), а у вези са чланом 44. Статута школе (дел.бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године),
Школски одбор једногласно донео:
ОДЛУКУ
Усваја се записник са девете седнице Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава”
одржане дана 11.10.2019. године, без примедби и допуна.
(Записник у прилогу)
ТАЧКА 2.
Директор школе је поднела Школском одбору извештај о успеху и дисциплини ученика на
крају првог тромесечја школске 2019/20. године. Директор школе је у свом излагању изнела

податке о општем успеху ученика, броју недовољних оцена по предметима, броју
изостанака, васпитним и васпитно-дисциплинским мерама. Директор школе је изнела и
мере унапређења успеха и понашања ученика на крају првог тромесечја школске 2019/20.
године.
(Извештај у прилогу Записника)
ТАЧКА 3.
Директор школе је информисала Школски одбор о реализованој настави у природи другог
разреда, рекреативној настави четвртог разреда и ексурзији осмог разреда. Није било
никаквих примедби поводом наставе у природи другог разреда и рекреативне наставе
четвртог разреда, али јесте било примедби везано за екскурзију осмог разреда, што је и
наведено у извештају. Чланови Школског одбора, Александра Бошковић и Слађана Томић
су као разредне старешине осмог разреда образложиле да је у плану била посета Неготина,
али пошто је била недеља музеји нису радили, а водич је касно био обавештен о томе. Све
из програма је било на крају реализовано, али не по распореду који је био предвиђен.
Предлог Школског одбора је да се не да препорука Агенцији Транс Југ Травел.
На основу члана 119. став 1. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник Републике Србијe” бр. 88/2017, 27/2018. – др. закон и 10/2019), члана
44. Статута школе (бр. 02-24/19 од 23.04.2019. године), члана 29. Пословника о раду
Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава” у Београду ( дел. бр. 02-25/19 од 23.04.2019.
године), Школски одбор Oсновне школе ,,Свети Сава“ на седници одржаној дана
12.12.2019. године, једногласно је донео одлуку о усвајањз извештаја о извођењу
екскурзија односно наставе у природи.
(Извештаји у прилогу записника)
ТАЧКА 4.
Школски одбор је информисан о томе да је директор школе донела одлуку о попису и
образовању комисија за попис са стањем на дан 31.12.2019. године. Школски одбор је
директор школе обавестила о томе ко су чланови пописних комисија.
(Одлука о попису и образовању комисија за попис са стањем на дан 31.12.2019. године у
прилогу)

ТАЧКА 5.
Помоћник директора, Слађана Галушка је изнела План самовредновања за школску
2019/2020. годину, две области су предмет самовредновања: област Образовна постигнућа
ученика и област Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима. Активности из Акционог плана и РШП се одвијају планираном динамиком. Као
пример споменутог је реализација пројекта финансијске писмености који је повезао и
пројекат предузетништва и професионалне орјентације и пројекат који је рађен са
ученицима петог разреда „Месец и ја“.
ТАЧКА 6.
 Директор школе је упознала Школски одбор са записницима инспекција:
Записником о ванредном инспекцијском надзору број 614-1024/2019 од 25.11.2019.
године, Записником о утврђујућем допунском инспекцијском надзору број 614-11651/2019 од 20.11.2019. године, Записником о ванредном инспекцијском надзору број
614-1021/2019 од 15.11.2019. године, Записником о инспекцијском надзору број 04315-4216 од 21.11.2019. године. Директор школе је упознала Школски одбор и са
Извештајем о стручно-педагошком надзору број 610-00-00667/2019-11 од








15.10.2019. године. (Записници инспекција и Извештај о стручно-педагошком
надзору у прилогу записника)
Директор школе је упознала Школски одбор са информацијом да се Школа на основу
Обавештења Секретаријата за образовање и дечију заштиту бр. VII-01 031-1099/19
oд 15.10.2019. године обратила овом секретаријату ради добијања сагласности за
издавање школског простора. Директор школе је обавестила Школски одбор о
Решењу Секретаријата за имовинске и правне послове бр. XXI-04-463.3-167/2019 од
18.11.2019. године којим је Школа добила сагласност за давање у закуп
непокретности за школску 2019/20. годину, у коме је наведен рачун Града Београда
на који ће се уплаћивати сва средства од давања у закуп. Директор школе је истакла
и да овим решењем није обухваћена пекара у приземљу Школе, и да ће се у циљу
разрешења ове ситуација упутити допис Секретаријату за образовање и дечију
заштиту.
Директор школе је обавестила Школски одбор да је на писменог захтева Савета
родитеља, након коснсултације са службеником за јавне набавке, а због повећања
безбедности ученика, ангажован још један радник на пословима физичко-техничког
обезбеђења.
Директор Школе је известила Школски одбор и о кадровским променама: Даница
Павловић, наставник хемије је отишла у пензију, спремачица Бранкица Перић је
отишла у иностранство.
Директор школе је обавестила Школски одбор да ће у понедељак, 16.12.2019. године
бити организован „Базар-пазар“.

Седница је закључена у 19.53 часова.
Записник водила, секретар школе,
____________________
Душанка Тајић
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________
Драгутин Марјановић

