ЗАПИСНИК
са IV седнице Савета родитеља ОШ „Војвода Радомир Путник“ koja је одржана у
понедељак, 23.12.2013. године у 17:00 часова у зборници школе
Присутни чланови: Јасмина Милачић, Маја Бошковић, Катарина Клара Дакић, Татјана Ђурашковић,
Гордана Убавић, Бранислав Секуловић, - замена Едита Бараћ-Савић), Биљана Богићевић Миликић ,
Гордана Петровић, Ирена Цветиновић, Александра Шаљић, Ружица Илић, Зорана Ачковић Пурић,
Јелена Кујунџић, Јелена Живановић, Биљана Ђерић, Верица Брадић, Селена Терек, Немања
Чепинац и Сузана Протић.
Оправдали одсуство: Зоран Брацовић, Петар Јорданов, Бисера Ђуровић, Катарина Пајовић,
Биљана Серафимовић.
Седници, поред чланова Савета, присуствују Радослава Мраовић, директор школе, и Гордана
Стаменковић, педагог.
Седницу отвара и њеним радом руководи предеседник Савета родитеља, Биљана Богићевић
Миликић, констатујући да седници присуствује довољан број чланова Савета потребан за рад и
пуноважно одлучивање.
За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са III седнице Савета родитеља која је одржана 30.10.2013. године;
2. Разматрање Предлога развојног плана школе за период 2013 – 2017. године (Известилац:
Катарина Клара Дакић – представник Савета родитеља у Стручном активу за развојно
планирање);
3. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја школске
2013/2014. године (Известилац: Горадана Стаменковић, педагог школе);
4. Разматрање Извештаја о евидентираним облицима насиља у школи у школској 2013/2014.
години (Известилац: Гордана Стаменковић, педагог школе);
5. Утврђивање Предлога пословника о раду Савета родитеља (Овлашћени предлагач: Биљана
Богићевић Миликић, председник Савета родитеља);
6. Утврђивање предлога даљих корака у погледу акција Савета родитеља у школској
2013/2014. години:
6.1. Утврђивање предлога мера за повећање наплате износа за физичко-техничко
обезбеђење;
6.2. Чишћење школског дворишта у зимским месецима;
6.3. Унапређење система видео надзора у школи;
7. Информација о извршеном инспекцијском надзору над радом школе од 2.12.2013. године
деловодни број 09/20 (Известилац: Радослава Мраовић, директор школе);
8. Питања и предлози;
9. Саопштења.
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Аd 1. Записник са треће седнице Савета родитеља која је одржана 30.10.2013. године усвојен је
једногласно, без примедби.
Аd 2. Након уводног излагања председника Савета родитеља,у којем је обавестила чланове Савета
да је Предлог развојног плана Школе упућен од стране Стручног актива за развојно
планирање Школе и да је исти достављен електронским путем свим члановима Савета
заједно са позивом за четврту седницу, Катарина Клара Дакић, представник Савета родитеља
у Стручном активу за развојно планирање и известилац по овој тачки, је информисала Савет о
раду на Развојном плану. Г-ђа Дакић је исказала своје незадовољство слабом
заинтересованошћу осталих чланова Стручног актива за развојно планирање, али и наду да
ће се у наредном периоду далеко амбициозније приступати развојним циљевима Школе,
нарочито у области примене савремених и иновативних наставних метода. Дала је предлог да
се у текст Предлога развојног плана школе обавезно унесе напомена да ће се сваке године
процењивати остварење Развојног плана и у складу са резултатима исти иновирати. Након
дискусије, у којој су учествовали Немања Чепинац и Биљана Богићевић Миликић, предлог је
стављен на гласање и Савет је једногласно заузео
СТАВ
Даје се позитивно мишљење
на предлог Развојног плана Школе за период 2013-2017. године уз предлог
да се у исти укључи обавеза годишње евалуације и иновирања Плана,
у складу са његовом реализацијом и потребама Школе.
Савет је такође показао отвореност, да када за тим постоји потреба, делегирањем својих
представника са релевантним искуством и знањем додатно подржи рад Стручног актива за
развојно планирање Школе.
Ставови и предлози по овој тачки достављају се Школском одбору.
Предлог развојног плана чини саставни део Записника.
Аd 3. Након уводног излагања председника Савета родитеља,у којем је обавестила чланове
Савета да је Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја школске
2013/2014.године упућен од стране педагога школе и да је исти достављен електронским
путем свим члановима Савета заједно са позивом за четврту седницу, отворена је дискусија.
Известилац по овој тачки, г-ђа Стаменковић је сажето информисала чланове Савета о
садржају и главним елементима Извештаја. У дискусији су учествовали: Јасмина Милачић,
Биљана Ђерић и Радослава Мраовић. У дискусији је похваљен рад свих запослених у Школи
који су учествовали у адаптацији ученика првог разреда, где иако је било озбиљних проблема,
нико није етикетиран, именован и сл. Такође, истакнуто је да је поражавајућа чињеница да
постоје проблеми у адаптацији ученика 1. разреда, као и да је породица кључни фактор у том
процесу. Директорка школе је похвалила овогодишњу генерацију ученика 8. разреда, њихову
амбициозност и заинтересованост за завршни испит. По овој тачки није било предлога.
Аd 4. Након уводног излагања председника Савета родитеља, у којем је обавестила чланове
Савета да је Извештаја о евидентираним облицима насиља у школи у школској 2013/2014.
години упућен Савету од стране Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
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занемаривања и да је исти достављен електронским путем свим члановима Савета заједно са
позивом за четврту седницу, отворена је дискусија, у којој су учествовали: Гордана Убавић,
Немања Чепинац, Биљана Богићевић Миликић, Биљана Ђерић и Радослава Мраовић. Након
дискусије, Савет родитеља је једногласно утврдио следеће
ПРЕДЛОГЕ
1. да се у рад Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања укључе
и два представника из реда родитеља, а на предлог Савета родитеља;
2. да се у Извештај о евидентираним облицима насиља у школи у школској 2013/2014.
години унесу сви евидентирани облици насиља (а не само они које су родитељи ученика
пријавили попуњавањем обрасца за пријаву) и да извештавање Савета родитеља по
овом питању буде на полугодишњем нивоу;
3. да се, због значајно увећаног броја ученика последњих година и постојања 24 одељења,
покрене и упути иницијатива надлежној Школској управи да школа добије психолога.
Предлози по овој тачки достављају се директору школе и Тиму за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања.
Аd 5. Председник Савета родитеља, Биљана Богићевић Миликић је након уводног излагања,
отворила дискусију о предложеном новом Пословнику о раду Савета родитеља, који је свим
члановима Савета достављен електронским путем. У дискусији су учествовали: Катарина
Клара Дакић, Верица Брадић, Едита Бараћ Савић и Јасмина Милачић. Разматран је начин
решавања проблема неуредног досласка чланова Савета на седнице због чега су родитељи
ученика неадекватно информисани о раду Савета, као и потенцијална улога и мандат
родитења који седницама Савета присуствују као замена. У одељењима чији представници
редовно присуствују седницама Савета, нема проблема у реализацији одлука Савета. Након
дискусије, председник Савет родитеља је ставила на гласање следеће предлоге измена
разматраног предлога Пословника о раду Савета родитеља
- да Савет може да покрене разрешење члана Савета родитеља после три недоласка
(уместо два);
- да ради боље информисаности родитеља свих ученика школе, чланови Савета, у
случају оправданог недоласка на седницу Савета могу, и треба да упуте
представника родитеља ученика свог одељења – замену у улози госта, без права
одлучивања, али уз могућност учешћа у дискусији.
- да обезбеђење замене не утиче на евиденцију о броју недолазака члана Савета.
Савет родитеља је једногласно усвојио предложене измене предлога Полсовника о раду
Савета родитеља.
Измењен предлог Пословника о раду Савета родитеља доставља се Школском одбору на
доношење.
Аd 6. Након уводног излагања, председник Савета родитеља је отворила дискусију за утврђивање
предлога даљих корака у погледу акција Савета родитеља у школској 2013/2014. години.
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6.1. Председник Савета родитеља је информисала чланове да је на основу Извештаја који је
урадило рачуноводство школе 10.12.2013.године, 298 ученика извршило уплату по основу
признаница за покриће трошкова физичко-техничког обезбеђења (укупно:152.070,оо динара),
што није довољно да се спроведе одлука Савета од 3.10.2013. године. Отворена је дискусија
о разматрању предлога повећања наплате износа за физичко-техничко обезбеђење, у којој
су учествовали: Јасмина Милачић, Немања Чепинац, Зорана Ачковић, Биљана Богићевић
Миликић, Јелена Живановић, Маја Бошковић, Катарина Клара Дакић и Радослава Мраовић.
Након дискусије Савет родитеља једногласно је утврдио
ЗАКЉУЧКЕ
1. да износ за физичко-техничко обезбеђење и даље буде 170,00 динара по ученику
месечно и да се уплатнице достављају за тромесечни период унапред;
2. да чланови Савета на јануарском родитељском састанку родитељима ученика још
једном објасне сврху уплате и да апелују на већу укљученост свих родитеља у овој
акцији.
6.2. На предлог председника Савета родитеља, Биљане Богићевић Миликић, Савет
родитеља је једногласно заузео
СТАВ
Добровољна акција “Очистимо наше школско двориште заједно”
привремено се, због неповољних временских прилика, одлаже до 1.04.2014.године.
6.3. Након уводног излагања председника Савета родитеља, разматрана су питања уградње
нових 6 камера, трошкови одржавања система и друга питања од значаја. Председник
Савета родитеља преузела је записнички прикупљен новац од родитеља за унапређење
система видео надзора.
Директорка школе, Радослава Мраовић, се захвалила свим родитељима и истакла значај
ове иницијативе за унапређење услова рада у школи и повећања безбедности ученика.
Аd 7. Председник Савета родитеља, Биљана Богићевић Миликић, је подсетила чланове Савета да
су, у складу са препоруком просветног инспектора, добили од директорке школе Извештај о
редовном инспекцијском надзору над радом Школе од 2.12.2013.године, који је свим
члановима Савета достављен електронским путем. Замолила је директорку школе да
извести Савет шта је предузето по наложеним мерама просветног инспектора. Директорка
школе је информисала чланове Савета да је у току реализација наложених мера. Непотпуни
досијеи запослених су ажурирани, а 18.12.2013. године објављен је конкурс за пријем два
учитеља на недоређено време, уз претходно прибављену сагласност Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Аd 8. Председник Савета родитеља је информисала чланове Савета о захтевима Биљане
Серафимовић, заменика председника Савета, које јој је, непосредно пред седницу,

4

доставила електронским путем. Савет родитеља је једногласно донео одлуку да неће
разматрати захтеве чланова Савета који нису присутни на седници.
Гордана Убавић је поставила питање зашто је Институт за стране језике престао са
одржавањем часова страног језика у школи. Председник Савета родитеља је објаснила да је
цена закупа школских просторија утврђена на седници Школског одбора 13.09.2013. године,
да је истог дана Институт обавештен о истој, да је Институт ушао у просторије Школе и
почео са наставом у септембру 2013. године, а да је Школски одбор крајем октобра
обавестио да неће плаћати закуп, односно да ће плаћати онолико колико они сматрају да је
довољно; да је Школски одбор донео одлуку да се Институту забрани одржавање наставе,
јер није уплатио ни динар на име трошкова закупа од почетка школске године, а да је
родитељима ученика уредно наплатио часове. Цену закупа не одређује закупац већ онај ко
законски располаже простором који се издаје. Сви остали закупци уредно измирују обавезе
по основу закупа.
На питање шта је урађено због примећених паса луталица, директор школе је објаснила да
је школа контактирала Зоохигијену и да су надлежни више пута долазили и да је проблем
решен.
Аd 9. Саопштења није било.
О свим предлозима, ставовима и питањима председник Савета родитељa ће благовремено
обавестити Школски одбор.
Седница је завршена у 18:30 часова.

Записник водила

Председник
Савета родитеља

Гордана Стаменковић

Биљана Богићевић Миликић
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