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ЗАПИСНИК СА 3. СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА  
 

Трећа седница Савета родитеља у школској 2019/2020. години одржана је 04.03.2020. 
године у Белој сали ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, са почетком у 1800 часова. 
Седници је присуствовало 26 родитеља. 
  
Дневни ред:  
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај о постигнутом успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта 

школске 2019/20. године 
3. Извештаји о резултатима анкете за родитеље на крају првог полугодишта школске 

2019/2020. године 
4. Извештај о раду директора школе за период од 01.09.2019. године до 31.01.2020. 

године 
5. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за период од 01.09.2019. године 

до 31.01.2020. године 
6. Разно 

 
 
1. Горица Радосављевић, заменик председника Савета родитеља упознала је присутне 

родитеље са записником претходне седнице Савета, одржане 05.12.2019. године.  
Записник је једногласно усвојен.  
 

2.  Слађана Мијатовић, педагог школе прочитала је извештај о успеху и владању ученика 
на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године.  
У оквиру ове тачке дневног реда, Славица Живковић, директор школе истакла је да је на 
родитељским састанцима било родитеља који су изразили незадовољство због оцена и 
понашања појединих наставника. С тим у вези, предузимају се одређене мере ради отклањања 
грешака. Успех ученика на нивоу школе је добар и ми смо у том смислу задовољни истим. 
Истакла је успех ученика шестог разреда, који је и похваљен на седници Одељењског већа. 
Томе свакако доприноси и мали број ученика у одељењима шестог разреда, што повлачи и 
могућност да се у таквим одељењима боље и квалитетније ради. У овом класификационом 
периоду, како је рекла, није било већих дисциплинских проблема, па није било потребе за 
вођењем дисциплинских поступака и изрицањем васпитно-дисциплинсих мера. Ученицима 
којима су изречене васпитне мере и смањене оцене из владања, то је учињено због понављања 
лакших повреда обавеза ученика. Истакнут је и велики број недовољних оцена у осмом 
разреду. Ученици осмог разреда су неактивни на часовима и понашају се као да су већ 
завршили разред, очекујући да им се оцене „поклоне“. Школа је отпочела реализацију часова 
припремне наставе, али ученици осмог разреда нередовно посећују ове часове.  
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      3. Александар Јовановић, психолог школе у оквиру треће тачке дневног реда известио је 
присутне родитеље о спроведеној анкети – сарадња школе са родитељима, приказавши им 
презентацију о резултатима исте на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године.  
Након излагања процентуалних података за сваку од тврдњи, упознао их је са средњим 
оценама на нивоу млађих разреда (3,73), старијих разреда (3,45) и школе укупно (3,60).  
Представник родитеља издвојеног одељења у Липови предложио је да се анкета за родитеље 
измени, нудећи своју помоћ у изради исте. 
 

4. Славица Живковић, директор школе упознала је присутне родитеље са Извештајем о 
раду директора за период од 01.09.2019. године до 31.01.2020.године. 

 
5. Славица Живковић, директор школе упознала је присутне родитеље са Извештајем о 

реализацији Годишњег плана рада школе за период од 01.09.2019. године до 
31.01.2020.године. 
 

6.  Под тачком „разно“ дискутовало се о следећим питањима: 
 
 Представник родитеља одељења VI-2 упитао је како ће се надокнадити часови који 

нису реализовани због продужетка зимског распуста. Славица Живковић, директор 
школе изнела је план надокнаде часова, који је, како је рекла, договорен на нивоу 
Актива директора. Планирано је да се надокнада часова заврши до 22.05.2020. године.    

 Славица Живковић, директор школе известила је присутне родитеље да се током 
зимског распуста отпочело са радом односно уносом података у електронски дневник. 
Одељењске старешине и предметни наставници су током распуста уносили податке о 
ученицима, оценама, писали записнике. Донета је одлука да се у току другог 
полугодишта води паралелна докунетација – и електронски дневник и папирна форма. 
Паралелна документација, како је рекла, водиће се до краја трећег класификационог 
периода, а разматра се и могућност да се након тога пређе само на електронску 
евиденцију. То значи да ће родитељи, уз потписане сагласности, добити своје шифре 
помоћу којих ће моћи да приступе електронском дневнику и тако прате податке и 
оцене своје деце. Ненад Радовановић, помоћник директора је истакао проблем 
недовољне техничке опремљености школе. Рекао је да је, одлуком Савета родитеља, 
купљено 18 рачунара и да је по основу пројекта „Дигитална учионица“ добијено још 10 
од обећаних 20 рачунара. У циљу наставка пројекта увођења дигиталних наставних 
садржаја и планирања активности у вези са обукама наставника и набавком дигиталних 
наставних садржаја, школа ће за обуке у наредном периоду пријавити још 20-25 
учитеља и наставника.  

 Славица Живковић, директор школе обавестила је присутне родитеље да је у току 
промоција уџбеника од стране издавачких кућа. За следећу школску годину бираће се 
нови уџбеници за трећи и седми разред, а у складу са применом нових програма 
наставе и учења за поменута два разреда. Уџбеници за четврти и осми разред се неће 
мењати.  

 Славица Живковић, директор школе обавестила је родитеље да је Календаром 
образовно-васпитног рада за основне школе планирано да се пробни завршни испит 
реализује 27. и 28.03.2020. године. Школа очекује упутства о спровођењу истог. 

 Представник родитеља издвојеног одељења у Липови упитао је директора школе о 
иницијативи „Стојим право“, о којој је било речи на претходној седници Савета. 
Директор је рекла да је став учитеља да школа не треба да узима учешће у овој 
иницијативи, да ће учитељи у наредном периоду пратити које уџбеничке јединице 
ученици носе у школу. Представник родитеља издвојеног одељења у Липови обратио 



се присутним родитељима са предлогом да се о овој иницијативи донесу одлуке у 
оквиру одељења. 
 

Како више није било питања ни предлога, седница Савета родитеља завршена је у 19,00 
часова. 
 
 
 

 

Записничар                                                                                            Председник Савета родитеља 
____________________                                                                            _______________________ 
Слађана Мијатовић,                                                 Мила Алексић 
педагог школе 

 
 


