
 

OШ ,,Свети Сава“ 

Николаја Краснова 8 

Београд 

Тел: 011/ 24-33-639, 011/24-38-511 

www.ossvetisavabg.edu.rs, osnovnasvetisava@gmail.com 

 

ИЗВОД ИЗ ПРЕДЛОГА ЗАПИСНИКА  

– Савет родитеља разматраће предлог записника на следећој седници –  

 

Четврта седница Савета родитеља 

у школској 2019/2020. години 

 

одржана у среду 27.11.2019. са почетком у 18.00 часова 

Присутни: 

 

- 23 члана Савета родитеља (једна замена, нема право гласа) од укупно 34 представника одељења 

(присутни представници следећих одељења: I/1 (замена), I/2, I/3, I/5, II/2, II/3, III/2, III/4, III/5, IV/1, 

IV/2, IV/3, V/2, VI/1, V/4, VII/2, VI/2, VI/3, VI/4,VII/3, VII/4, VIII/1, VIII/2) 

 

- Остали присутни: директорка, помоћница директорке, педагог Школе, Славица 

Милојковић, Марина Насковић (чланице Школског одбора из реда родитеља) 

 

Утврђено је да постоји кворум за одржавање седнице и одлучивање (22 од 34 члана). 

Савет родитеља једногласно је усвојио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање записника са треће седнице Савета родитеља у школској 2019/20. години, 

2. Разматрање Извештаја о анализи успеха и дисциплине на крају првог класификационог 

периода, 

3. Разматрање Извештаја о екскурзији II, IV и VIII разреда, 

4 .  Обезбеђење ученика/школе - разматрање могућности за ангажовање додатног чувара, 

5 .  Разно/Информације. 

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 

2019/20. ГОДИНИ, 

После кратке дискусије, Записник са треће седнице Савет родитеља одржане 16. октобра 2019. године 

усвојен је са две измене са 17 гласова „за“, 0 гласова „против“, и 3 „уздржана“.  

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О АНАЛИЗИ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ НА КРАЈУ ПРВОГ 

КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА, 

Извештај представља педагошкиња Школе. Није уочено да се слика нешто драстично променила у 

односу на претходне периоде. 
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Савет родитеља отворио је следеће теме: дисциплина на часовима, велики број негативних 

оцена из математике, свеприсутност приватних часова поготову од 5. разреда, неадекватно 

време одржавања допунске наставе (7.15 ујутру). 

Закључци Савета родитеља: 

- Урадити анализу пресека оцена/успеха из математике једног одељења од садашњег осмог 

рарзеда (јер су одељења остала непромењена) када је било 4. разред, и упоредити са успехом из 

математике у петом, шестом и седмом разреду, као покушај да се утврди разлог за пад 

квалитета. 

- Укључивање Савета родитеља у састављање правилника о дисциплини: Савет родитеља даће 

десет предлога за правилних о дисциплини. 

- Увести опцију у електронски дневник да родитељи могу пратити на дневном нивоу дисциплину 

своје деце, јер родитељи сада не виде записе о владању у е-дневнику, те се не може деловати на 

време и превентивно од стране породице, већ само када настане већи проблем. Директорка ће 

се обратити координаторима да се укључи ова опција у е-дневнику. 

- Савет родитеља затражио је да се још једном провери за шта је дата сагласност родитеља у 

смислу располагања подацима деце, и ко све има приступ тим подацима.  

Закључено је да је Савет родитеља детаљно размотрио Извештај о анализи успеха и дисциплине на 

крају првог класификационог периода и донео горенаведене закључке, чију ће реализацију проверити 

на следећој седници Савета родитеља и пратити на следећим седницама Савета родитеља. 

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЕКСКУРЗИЈИ II, IV I VIII РАЗРЕДА 

Савет родитеља размотрио је наведене извештаје са примедбом да сарадњу са путничком агенцијом 

треба побољшати и да се не дешава да се касни у поласку јер возачи немају адекватну законску 

документацију.  

4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ – РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УВОЂЕЊЕ 

ДОДАТНОГ ЧУВАРА  

Закључак Савета родитеља је да сваки члан/ица Савета спроведе гласање у свом одељењу за увођење 

додатног чувара у преподневну смену (од 7 до 17 часова). Додатни трошкови су 185 РСД за прво и око 

400 РСД за друго полугодиште, дакле око 600 РСД више за ову годину на годишњем нивоу. 

Изјашњавање по одељењима спровести закључно са петком 29.11. у подне. 

Закључак Савета родитеља је да породице са троје деце у школи не плаћају додатног чувара за 3. дете. 

5. РАЗНО / ИНФОРМАЦИЈЕ 

Комисија Савета родитеља за проверу услова и квалитета исхране дала је извештај: допремање хране 

је по стандардима, обављен је разговор са сервирком која је скренула пажњу на навике и укусе деце. 

Савет родитеља донео је закључак да се затражи увид у предметни уговор. 

Изгубљено-нађено: Одређен рок до 13.12. да деца и родитељи дођу по артикле, а да после тога све што 

је у „изгубљено-нађено“ иде у хуманитарне сврхе. 

Кошеви у школском дворишту и безбедност кретања: Директорка је известила да су кошеви проверени 

и да су стручњаци проценили да је конструкција безбедна, те да се моле ученици нижих разреда да се 

не пењу по конструкцији за кошеве јер тако долази до могућности за оштећење и утицање на 

безбедност конструкција. 
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Хигијена у тоалетима и учионицама: Савет родитеља закључио је да се мора уложити више труда и 

контроле у хигијену тоалета, поготову код нижих разреда, и учионица. 

Распоред часова: Поново преиспитати организацију допунске и додатне наставе и осигурати да не 

буду претчас и да не буду у време одржавања редовне наставе (укључујући и изборних предмета). 

Наведена одељења са овим проблемом: 5-4, 7-2, 7-3, 6-1. 

Настава у природи 1. разреда: Савет родитеља закључио је да се организује посета Врњачкој бањи, 

хотелу „Бреза“ и да се утврди да ли је смештај адекватан за децу (безбедан и чист). У посету укључити 

родитеље и учитеље, затражити да Школа покрије трошак путовања. 

Реновирање школе: техничка документација је још увек у процесу одобравања, тендерска процедура за 

избор најповољнијег понуђача није спроведена. Не постоји прецизнији временски период када би 

могла да почне реконструкција. Савет родитеља ће интензивно пратити ово питање и благовремено 

тражити информације о организацији наставе у току најављене реконструкције школе. 

 

Седница је завршен у 20.30 часова. 

 

 

            
Записничар             Председница Савета Родитеља 

Филип Милошевић         Јована Механџић Ђурђић 


