Савет родитеља ОШ „Војвода Радомир Путник“: Записник са V седнице школске 2014/15. године

ЗАПИСНИК
са V седнице Савета родитеља ОШ “Војвода Радомир Путник”,
одржане у среду, 04. 02. 2015. године у 17:00 часова, у зборници школе
Присутни чланови:
Владан Петровић, Лидија Хам Миловановић, Јована Секулић, Јасмина Милачић, Драгана
Џалета, Катарина Клара Дакић, Сања Ђекић, Татјана Ђурашковић, Зорица Булат, Даворин
Миклуц, Владан Кузмановић, Ирена Цветиновић, Срђан Милошевић, Наталија Уловец,
Јелена Кујунџић,Татјана Милатовић Милошевић.
Оправдано одсутни:
Бранислав Секуловић, Гордана Петровић, Јелена Живановић и Верица Брадић
Седници поред чланова присуствују:
Радослава Мраовић, директорка школе и Ана Марић, педагог школе.
Седницу отвара и њеним радом руководи председник Савета родитеља, Владан Кузмановић,
констатујући да седници присуствује 17 чланова.
За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Усвајање Записника са IV седнице Савета родитеља одржане 25.12.2014. год.
Извештај о успеху, дисциплини и изостанцима ученика у првом полугодишту
Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање васпитно образовног рада
Разно

Аd 1. Усвајање Записника са седнице Савета родитеља одржане 25. 12. 2014. године
Записник са IV седнице Савета родитеља одржане 25. 12. 2014. године једногласно је усвојен.
Ad 2. Извештај о успеху, дисциплини и изостанцима ученика у првом полугодишту
Педагог школе, Ана Марић, укратко је изнела основне податке и закључке везано за успех,
дисциплину и изостанке ученика. У делу који се тиче изостанака педагог је нагласила да је
симптоматично повећање броја изостанака у петом разреду у поређењу са изостанцима у
четвртом разреду, и да ће на тему спровести истраживање.
Председник Савета, Владан Кузмановић, је отворио дискусију.
Зорица Булат је поставила питање критеријума оцењивања и указала на то да је на крају
неких класификациох периода просек из географије и хемије виши од просека оцена из
музичке културе.
Аd 3. Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање васпитно образовног рада
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Председник Савета родитеља, Владан Кузмановић, предложио је Савету да узме у
разматрање могућност увођења електронског дневника.
Татјана Ђурашковић је предложила да одржи предавања за ученике на тему опасности и
злоупотребе информационих технологија, с обзиром да ради у Министарству унутрашњих
послова и то у одељењу за борбу против високотехнолошког криминала.
Директорка школе, Радослава Мраовић, предложила је да Татјана Ђурашковић одржи
предавање за Савет родитеља. Договерно је да школа пошаље допис МУП-у и званично
добије сагласност за предавање.
Педагог школе, Ана Марић, упознала је чланове Савета да су се инспектори МУП-а Савски
венац посетили школу пре неколико дана и да је том приликом постигнут договор да одрже
предавања на тему елктронског насиља за ученике од 4. до 8. разреда.
Педагог је такође упознала је родитеље да је Секретеријат за образовање организовао
састанак на коме је школама представље активности у оквиру отвореног дана школе. У
оквиру ток пројекта родитељи могу сарађивати са наставницима као посматрачи или
предавачи на неком часу. Тим поводом Секретаријат је родитељима упутио анкету (коју је
педагог на крају седнице поделила члановима Савета).
Аd 4. Разно
Владан Петровић је поставио питање исхране за децу у целодневној настави рекавши да деца
и родитељи имају проблем зато што у школи тренутно не постоји могућност организовања
доставе хране.
Директорка школе, Радослава Мраовић, одговорила је да је у јануару усвојен План јавних
набавки и да је покушала да нађе начина да се исхрана у школи организује у што краћем
року.
Владан Петровић је предложио да родитељи покушају да се договоре са пекаром „Тома“ да
деци доставља ужину, као привремено прелазно решење.
Савет родитеља је утврдио
ПРЕДЛОГ
да се са пекаром Тома постигне договор о достави хране деци која су заинтересована за
исхрану у школи, и то док се не заврши поступак јавне набавке.
Наведени предлог је усвојен са 16 гласова „за“ и једним гласом „против“.
Драгана Џалета је изнела предлог да Савет родитеља покрене иницијативу да се и у
наредној школској години организује продужени боравак за ученике трећег разреда.
У дискусији у којој су учествовали Зорица Булат, Јасмина Милачић и Даворин
Миклуц, чланови Савета су предложили да школа упути допис Секретаријату за образовање
у коме би изразила молбу/захтев да се продужени боравак организује и у наредној школској
години
Директорка школе, Радослава Мраовић, упознала је родитеље да је школа крајем
августа 2014. године добила допис у коме је упозната да ће се финансирати продужени
боравак, те да Секретаријат одобрава боравак у односу на своја финансијска средства.
Јасмина Милачић је дала предлог да уколико продужени боравак не буде финансиран
од стране града, родитељи сами финасирају учитеља који би радио у боравку.
Председник Савета родитеља, Владан Кузмановић, поставио је питање докле се стигло
са процедуром Јавне набавке за ђачка путовања.
Директорка школе, Радослава Мраовић, информисала је Савет родитеља да је
покренута јавна набавка. Такође је упознала Савет родитеља о ставу Наставничког већа
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рекавши да су чланови истог незадовољни начином на који су одређене дневнице, тј. тиме
што није одређена новчана надокнада за ђачка путовања по ученику.
Седница Савета родитеља је завршена у 18,45 часова.

Записник водила
Ана Марић

Председник Савета родитеља
Владан Кузмановић
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