
Записник са прве седнице Савета родитеља школе, одржане 08.9.2022.  

У 17,30 часова 

 

Седници присуствоваоло 28 родитеља од укупно 37. Место одржавања: зборница школе.  

Састанку присуствује родитељ, Иван Миловановић одељења 2/2, који није представник овог 

одељења у Савету родитеља 

Дневни ред: 

 

1. Конституисање Савета родитеља  

2. Избор председника и заменика Савета родитеља и представника за Општински савет 

родитеља 

3. Упознавање са извештајем о раду школе и директора за 2021/2022. годину  

4. Упознавање са Планом рада школе за наредну школску годину 

5. Доношесе одлуке о висини осигурања ученика за наредну школску годину 

6. Разно  

 

1. Конституисање Савета родитеља  

Директорка и председник Савета родитеља поздравили су присутне.  

Ради боље информисаности родитеља о њиховој улози у Савету родитеља, дате су 

информације из  Пословника о раду Савета родитеља, који детаљно дефинише улоге и задатке 

родитеља као чланова Савета родитеља (Родитељи су упућени да детаљно погледају Пословник о 

раду Савета родитеља на сајту школе).  

Извршено је конституисање Савета родитеља, кога чине по један представник сваког 

одељења. Представници одељења за Савет родитеља изабрани су на претходно одржаним 

родитељским састанцима. 

На почетку састанка присутне је поздравила педагог школе Радмила Кастратовић и пожелела 

успешну и добру сарадњу уз узајамно уважавање, поверење и поштовање. 

 

7. Избор председника и заменика Савета родитеља и представника за Општински савет 

родитеља 

Потом се приступило избору председника и заменика Савета родитеља.  

Предложени су родитељи: Далибор Лаловац, и Бојан Тадић. Након тога се, у складу са 

Пословником, приступило јавном гласању. 

За Далибора Лаловца је гласало 12 родитеља, за Бојана Тадића 11 родитеља и 5 родитеља је 

било уздржано. За ову школску годину председник Савета родитеља је Далибор Лаловац.   

За заменика Савета родитеља предложени су  Верица Петковић и Јован Бабић. За Верицу 

Петровић гласало је 15 родитеља а за Јована Бабића 6 родитеља, 7 родитеља је било уздржано. 

Заменик председника Савета родитеља биће Верица Петровић.   

За представника Општинског Савета родитеља предложени су: Радмила Бешевић Обрадовић 

и Ивана Савић. За Радмилу Бешевић Обрадовић гласало је 15 родитеља а за Ивану Савић 9 

родитеља, 4 родитеља су била уздржана. Представник у Општинском Савету родитеља ће бити 

Радмила Бешевић Обрадовић а њен заменик Ивана Савић. 



 

2. Упознавање са извештајем о раду школе и директора за 2021/2022. годину  

Директорка је присутним родитељима представила рад школе и рад директора током 

школске 2021/2022. године.  

Родитељи су упознати са бројем одељења, успехом ученика, радом тимова који делују 

унутар школе и другим активностима. Посебна пажња је посвећена извештају о раду Тима за 

заштиту од насиља као и Тима за инклузивно образовање.  

Тим за развојно планирање је активно радио током године на остваривању планираних 

активности у оквиру развојног плана школе. Директорка је чланове Савета родитеља детаљно 

упознала са резултатима рада Тима за развојно планирање. 

Дат је детаљан извештај Тима за самовредновањем са комплетном анализом резултата 

самовредновања области Настава и учење. 

Директорка је нагласила да су и ове школске године Ученички парламент и Вршњачки тим 

радили врло активно и били укључени у одлучивању у области која је за њих од значаја. 

Средња оцена успеха ученика на нивоу школе је 4,58, док је средња оцена успеха ученика у 

млађим разредима 4,79 а у старијим 4,37. Успех ученика је бољи ове године него прошле године.  

Директорка се посебно осврнула на извештај и анализу резултата завршног испита. 

Резултати су традиционално добри и наши ученици су и ове године постигли одличне резултате, 

изнад републичког просека. Резултати Завршног испита су бољи него прошле школске године. 

Извештај о раду директора обухвата руковођење, организацију, развој сарадње са 

родитељима, финансијско –административно управљање, одржане седнице и остало што чини 

саставни део извештаја о раду школе, са чиме је директорка упознала чланове Савета родитеља. 

 

3. Упознавање са Планом рада школе за наредну школску годину 

Директорка је присутним родитељима представила План рад школе за наредну школску 

годину.  

Родитељи су упознати са планом реализације излета, екскурзија и наставе у природи. Према 

плану реализација је планирана за пролеће школске 2022/23.године.  

Упознати су са реализацијом ваннаставних активности, терминима пробног и завршног испита 

као и о другим битним питањима за рад школе у наредној школској години. 

4. Доношесе одлуке о висини осигурања ученика за наредну школску годину 

 

Савет родитеља је донео одлуку да висина осигурања ове године буде 700 динара по 

ученику и да се позиви за подношење понуде упуте „Дунав осигурању“, „Генерали осигурање“, 

„Уника осигурању“ 

5. Разно 

 

Директорка је детаљно дала одговоре на сва питања родитеља која се односе на 

организацију рада школе.   

Посебна дискусија је вођена на тему организације излета, о надокнади наставника за 

извођење ове активности. Постигнут је договор да се до пролећа, када је планирано извођење 

ових активности, пронађе оптимално решење за исплату надокнаде наставницима. 

Било је питање побољшања исхране у продуженом боравку, обезбеђењу, школском 

полицајцу, заштитним стубићима. 

Директорка је дала одговор да се дистрибуција ручка у боравку врши преко фирме „F.A.N. 

Grupo d.o.o.  

Сваке године се крајем децембра спроводи поступак јавне набавке добара –Ручак за ученике 

у продуженом боравку. Применом критеријума „цена“ уговор је додељен овој фирми и она ће до 

децембра 2022. године испоручивати ручак.  



Због пораста цена на мало, нова цена ручка је 231,00 динара са ПДВ-ом.  

Поједини родитељи су изразили незадовољство квалитетом ручка, сматрају да деци ручак 

није укусан и тражили да се нешто предузме по том питању. 

Договорено је да се надгледа квалитет ручка и да уколико има пропуста  се одмах реагује. 

Директорка је дала информацију да школа има школског полицајца који је задужен за укупно 

три школе и Дом ученика и да сваког дана обилази школу и труди се да буде присутан у 

најосетљивијем делу дана а то је међусмена.  Школа нема обезбеђење које су некада плаћали 

родитељи али сматра да са повећањем броја дежурних на улазима у школску зграду и са 

дежурством помоћно-техничког особља је безбедност деце доста добра. 

За заштитне стубиће према Учитељској улици директорка ће се и ове године обратити 

општини. 

 

Састанак завршен у 20,08 часова 

 

 

У прилогу потписи присутних родитеља 

Записничар  

Радмила Кастратовић     Председник Савета родитеља 

       Далибор Лаловац 

 


