Записник са друге седнице Савета родитеља школе, одржане 11.10.2022.
У 17,30 часова

Седници присуствоваоло 19 родитеља од укупно 37. Место одржавања: зборница школе.

Дневни ред:

1. Информације о текућим питањима
2. Разно

1. Информације о текућим питањима
Председник Савета родитеља је још једном детаљно упознао родитеље са Пословником о
раду Савета родитеља и дао појашњења о улози и надлежностима Савета родитеља.
Директорка је појаснила да се извештаји о раду школе у целини добијају на Наставничком
већу, Савету родитеља и Школском одбору. Родитељи на родитељским састанцима добијају
извештаје о раду одељења али целовит преглед се добија само на овим састанцима и да је
њихова улога као представника у Савету родитеља да о тој целовитој анализи известе остале
родитеље у свом одељењу. Такође Савет родитеља разматра предлоге школског програма,
развојног плана као и извештаје о њиховом остваривању.
Родитељи су замолили да иако у Пословнику стоји да се позиви за седнице Савета родитеља
достављају најкасније три дана пре одржавања седнице ипак позив добију бар пет дана раније
због своје организације времена. Председник Савета родитеља и директорка су се сложили и да
ће се потрудити да то буде тако. Позив за Савет родитеља, као што стоји у Пословнику, биће
истакнут на сајту школе а преко ученика лично достављен сваком родитељу. Записник са седнице
Савета родитеља биће на сајту школе најкасније пре почетка нове седнице.
Пошто је било прилично нејасноћа око организације ваннаставних активности и око тога шта
се за који узраст организује, директорка је дала појашњење.
Концепција ваннаставних активности се разликује у млађим и у старијим разредима. У
старијим разредима ваннаставне активности се организују у области науке, технике, културе,
уметности, медија и спорта (драмска секција, литерарна, рецитаторска, ликовна, хемијска,
биолошка....гимнастика, кошарка..). Списак свих ваннаставних активности са именом реализатора
и фондом часова на годишњем нивоу (од 18 до 72 часа) се налази на сајту школе. У млађим
разредима сваки учитељ предлаже свој план ваннаставних активности и замолила је родитеље да
тај план траже од својих учитеља као и време реализације. Реализација ваннаставних активности
може да се одвија различитом динамиком, да у неком делу године рад појединих секција буде
динамичнији а да у неким периодима буде мање динамичан. Осим тога ваннаставне активности
могу да се реализују и ван школе, кроз посете музејима, галеријама и сл. И тада је број часова у
тој недељи већи од планираног.
За ученике старијих разреда (од петог до осмог) постоје обавезне слободне активности које
ученик мора обавезно да похађа. Ове активности се оцењују описно и не улазе у општи успех
ученика. Школа се ове године определила у складу са кадровским могућностима, да ученици
петог разреда похађају слободну активност-Сачувајмо нашу планету, шести разред (6/1, 6/2 и 6/5)Вежбањем до здравља а 6/3 и 6/4-Медијска писменост. Ученици седмог разреда ће имати

слободну активност - Уметност и осми разред - Филозофија са децом. Распоред одржавања ових
активности ученици добијају од својих наставника а не од Савета родитеља.
У школи се одржава бесплатна школа кошарке која се организује из фонда тренера
кофаркашке женске репрезентације Марине Маљковић, за девојчице од првог до осмог разреда
суботом и недељом од 13-14 часова . Фудбал за дечаке од првог до четвртог разреда у
организацији Министарства спорта, Градског секретаријата и општине Звездара је такође
бесплатан за сву децу са наше општине. Термини су: понеељак од 12,20 и четвртак од 8 часова
када је парна смена преподне односно од 10,40 часова када је непарна смена преподне. Ове
активности не спадају у ваннаставне активности школе.
До непоразума је дошло и око осигурања ученика. Савет родитеља одређује висину премије
и даје предлог којим осигуравајућим кућама школа упућује позив за достављање понуда али не
разматра понуде.
На прошлом састанку Савет родитеља је донео одлуку да премија осигурања буде 700,00
динара а да се понуде упуте „Дунав“ осигурању, „Ђенерали“ и „Уника“ осигурању, што је школа и
урадила.
Након разматрања понуда утврђено је да „Дунав“ осигурање није доставило понуду, да
понуда „Уника“ осигурања није потпуна и да је једино „Ђенерали“ осигурање доставило исправну
и потпуну понуду. Понуда „Ђенерали“ осигурања за ученике постављена је на сајт школе.
Председник Савета родитеља је истакао да је Савет родитеља саветодавно тело, мало тога
се на Савету одлучује али увек можемо да дискутујемо, сугеришемо, анализирамо. Састанци треба
да буду кратки, јасни, концизни.
Директорка се осврнула на полемику и прослеђивање текста једног од родитеља из Савета
на вајбер групи о инциденту у свлачионици за наставу физичког васпитања.
О васпитним проблемима појединих ученика се разговара у психолошко педагошкој служби,
Одељењском већу, са родитељима ученика и то не сме да буде предмет састанака Савета
родитеља.
Јавио се за реч представник одељења 6/3 и рекао да је он на вајбер групи написао поруку о
инциденту који се десио деци из одељења у које иде његов син, јер је сматрао да треба сви да
знају шта се десило.
Психолог је одговорила да када родитељи пишу такве поруке, прави се једна слика да школа
није безбедно место и да су деца угрожена, а није тако. Истакла је да ми у школи немамо ни
хулигане ни насилнике, већ децу која праве свакакве несташлуке, али са њима радимо тако да
увиде где су погрешили, шта су могли другачије и да се такво понашање не понови. Ми увек
имамо ширу слику о конкретном дешавању од појединачних родитеља, јер познајемо и децу и
испитамо шта је допринело да дође до неког сукоба или ситуације и није добро да на овај начин
родитељи коментаришу без недовољно чињеница и података и тиме шире панику. То у последње
време раде и медији и прави се јаз измеђи школе и родитеља, а за децу је јако важно да постоји
на овој релацији поверење и сарадња.
У конкретном случају, одмах смо сазнали ко је то урадио, контактирали смо родитеље,
разговарали са њим и ученик је добио је васпитну меру за то понашање. Од родитеља два ученика
којима је нанета ова штета смо тражили да нам доставе колико су коштале патике и биће
надокнађена штета. У дискусију се укључио и педагог школе и истакла колико је важно да се врати
поверење у учитеље и у проверене вредности које школа подржава како бисмо од деце
направили добре и одговорне људе.
Неки родитељи су негодовали на постојање вајбер групе, да их ометају коментари и да је
постојање групе сувишно.
Директорка је дала информацију да ће се у наредном периоду вршити допуна Правилника о
мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих
активности које организује школа и да ће Савет родитеља моћи да да своје предлоге и сугестије.
Радна верзија Правилника ће бити постављена на сајт школе у догледно време (преко

одељењских старешина и учитеља ће бити обавештени о постављању радне верзије Правилника
на сајт школе) а онда ће се на Савету размотрити предлози.
Такође је дала информацију о редовним прегледима ученика које обављају педијатри и
стоматолошка служба Дома здравља Звездара у школи, петком у преподневној смени.
Директорка је нагласила да родитељи и из Савета родитеља могу да се обрате за све
информације или појашњења на телефон школе 011-288-71-74 , директору, педагогу, психологу
или помоћнику директора а да је писање непримерених коментара као и описивање инцидената
на вајбер групи, без довољно података и чињеница, непримерено.

Састанак завршен у 19,10 часова

У прилогу потписи присутних родитеља
Записничар
Радмила Кастратовић

Председник Савета родитеља
Далибор Лаловац

