
 

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

Са 4.седнице Савета родитеља одржаној у просторијама школе дана 02.04.2018.године са 

почетком у  17,00 часова. 

 

Седници Савета родитеља( у даљем тексту: Савет ) од  24 чланова присуствовало је  12 чланова 

Савета: Тамара Маротић, Дејана Перески, Тодоров Светислав, Жаклина Дувњак Васић, Наташа 

Остојић, Јован Јоковић, Срђан Миљковић, Јелена Дабић, Дејан Марковић, Срнић Драган, Невена 

Ћурчић и Наташа Тодоровић. 

Oдсутни: Maрија Протић, Маша Веселиновић, Зорица Остротонац, Татјана Нововић, Радмила 

Ферлан Лазић, Таијана Игњатовић, Сандра Петровић, Весна Ћирјаковић, Наталија Јанковић, 

Ивана Цупара, Александра Илић, Кузманов Стеван и Александра Војновић. 

 

Уз чланове Савета, Седници су присуствовали Обрад Остојић – директор школе, Зорица Марић – 

секретар школе   и Вера Стаменковић– школски педагог. 

 

Потребни кворум је остварен. 

 

Председник Савета је прочитао предлог дневног реда : 

 

           Усвајање записника са предходне Седнице Савета родитеља 

• Извештај о успеху и владању ученика на тромесечју 

• Информације о дану школе 

• Усвајање  Пословника о  раду Савета Родитеља  

• Разно 

 

Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 

1. 

 

Записник са предходне Седнице је једногласно усвојен . 

 

2. 

 

 Школски педагог, Вера Стаменковић је презентовала успех ученика на крају 

3.тромесечја и анализу образовно васпитног рада. 

Извештај је једногласно усвојен. 

 

3. 

. 

 

Поводом дана школе који је 4.априла,  свечано ће се  обележити програмом који ће се одржати у 

17h  часова у просторијама Позоришта Младих. 

 

У оквиру исте прославе, 3.маја ће се одржати ликовна колонија  у просторијама школе у којој ће 

учествовати бивши ученици који су завршили Академију Уметности и гости из других школа. 



 

Сви ученици који су учествовали у Светосавској приредби, поводом прославе дана Светог Саве, 

и они који су постигли запажене резултате у спортским такмичењима и пласирала се на окружно 

такмичење, биће награђени једнодневномо  наградном екскурзијом која ће се одржати 12. 5. 

2018.године . Ученици ће гласати између 4 до 5 понуђених екскурзија. 

 

Од осталих важних датума, издвајамо 12.мај кад се одржава хорско такмичење, истог датума је и 

састанак родитеља поводом завршних испита, док су  13. и 14. маја  пробни тестови у школи 

поводом уписа у средње школе. 

 

4. 

 

Једногласно је усвојен  Пословник о  раду Савета Родитеља. 

 

5. 

 

 

Под тачком „разно“ теме су биле следеће : 

 

1. “Мистериозан“ нестанак уджбеника из VII  3 разреда ( 8 збирки) . Штету ће деци школа 

накокнадити. Упућују се наставнци да се свлачионица закључава док траје настава  

физичког,како ствари не би нестајале. Такође се упућују наставници виших разреда да 

закључавају учионице док настава не почне. 

 

2. Услед све веће присутности мобилних телефона које ђаци доносе  у школу, тема која ће 

студиозно бити разматрана на следећем Савету родитеља  ће бити употреба и злопотреба 

мобилних телефона на наставним часовима и одређена правила за све ученике која би 

требала бити  изгласана у вези те врло важне теме у циљу што квалитетније наставе. 

 

 

Седница је заршена у 16,30 часова.            

 

 

ЗАПИСНИЧАР                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА           

 

Тамара  Маротић                                                                                Јован Јоковић 

  


