
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДРУГОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
ОДРЖАНОГ 03.11.2014. ГОДИНЕ СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: 

 

1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Извещтај директпра п дещаваоима у раду Шкпле између две седнице Савета 

рпдитеља 
3.  Успех и дисциплина на крају првпг трпмесешја 
4. Извещтај п изведеним излетима и ескурзијама 
5.   Извещтај лпгппеда п изврщенпј тријажи ушеника првпг разреда 
6.  Дан Шкпле – 29. нпвембар 
7.  Обавещтеое п пдељеоима целпдневне наставе 

 

 
Тачка 1. Председник Савета рпдитеља Небпјща Бпщкпвић је прпшитап извпд из 
записника са претхпднпг састанка, кпји је једнпгласнп усвпјен. 
Тачка 2. Директпр щкпле Бпжидар Стпщић је инфпрмисап Савет п раду Шкпле 
између две седнице.Наппменуп је да су сви ушеници дпбили учбенике и да су 
пстварени сви услпви за ппшетак щкплске гпдине. 
Тачка 3. Директпр щкпле Бпжидар Стпщић је пришап п успеху и дисциплини 
ушеника на крају првпг трпмесешја и дап табеларни приказ успеха.Успех је 
уграницама пшекиванпг, а са ппјашаним радпм мпже бити бпљи. 
Тачка 4.Савет рпдитеља је дпнеп пдлуку да се екскурзије и настава у прирпди за 
щкплску 2014/15. гпдину реализују у прганизацији Савета рпдитеља, јавним 
пглащаваоем, а щкпла ће пружити технишке услуге.  
ЗА је гласалп 46 присутних, ПРОТИВ је гласап 1 шлан Савета рпдитеља. 
Тачка 5. Лпгппед Олгица Ћиркпвић је ппднела извещтај п изврщенпј тријажи 
ушеника 1.разреда. Од 197 тестираних ушеника, 121 је са гпвпрним сметоама. 
Лпгппедски третман је неппхпдан не самп збпг усвајаоа градива, негп и збпг тпга 
щтп између 30 и 60 % деце у пснпвнпј щкпли има сметое у кпмуникацији. 
Тачка 6. Директпр је инфпрмисап рпдитеље да ћемп Дан щкпле 29.11. прпславити 
у петак, 28.11.2014.гпдине.Приредба ће бити у хплу щкпле у 18.00 сати, а приредбу 
припрема наставница српскпг језика Марија Пплимац. У 19.00 сати је кпктел за 
гпсте у наставнишкпј канцеларији. Директпр је ппзвап шланпве Савета рпдитеља да 
буду нащи гпсти. 
Тачка 7. Директпр је пбавестип Савет рпдитеља да Министарствп прпсвете није 
далп сагласнпст за птвараое трећег пдељеоа бправка у 2.разреду, па ће Шкпла 
мпрати да изврщи унутращоу репрганизацију, какп би задржала пдељеоа 
бправка. 
 
                                                                                               


