
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
ОДРЖАНОГ 25.06.2015. ГОДИНЕ СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Извештај директора о дешавањима у раду Школе између две седнице Савета 

родитеља 
3. Такмичења ученика, додела награда најбољим ученицима 
4. Успех и дисциплина ученика на крају школске године 
5. Извештај о изведеним ескурзијама и настави у природи 
6. Усвајање плана и програма ескурзија и наставе у природи за наредну школску 

годину 
7. Извештај о коришћењу средстава родитеља (ученички динар) 
8. Извештај о спровођењу Развојног плана 
9. Извештај о реализацији Програма заштите ученика од насиља  у школској 

2014/2015. г. 
10. Предлози за побољшање функционисања Савета родитеља за наредну школску 

годину 
 
Дневни ред је једногласно усвојен, као и измена редоследа тачака 2.и 3. дневног реда и 
спајање 5.и 6. тачке дневног реда. 
Председник Савета родитеља је оправдано одсутан, па је састанак водила Марија 
Стојановић, заменица председника. 
Тачка 1. Марија Стојановић је прочитала извод из записника са претходног састанка, који 
је једногласно усвојен. 
Тачка 2. Директор школе Божидар Стошић је информисао Савет родитеља о раду школе 
између две седнице.Као најважније издвојио је следеће:  
-успешно је завршена школска година; 
-одржана је презентација свих средњих школа које су се пријавиле у оквиру реализације 
програма професионалне оријентације; 
-уписано је 170 првака; 
-50 ученика је било укључено у појачан васпитни рад; 
-велики успех су је постигнут на свим нивоима такмичења из свих предмета; 
-обављено је контролно тестирање ученика 4.и 6. разреда из математике; 
-успешно је урађен завршни испит у 8.разреду. 
Тачка 3. Наши ученици су ове године били изузетно успешни на такмичењима, имали смо 
много представника на државном нивоу.Најуспешнији ученици на такмичењима су 
награђени књигама, које им је уручио директор школе. 
Тачка 4. Директор школе Божидар Стошић је говорио о успеху и дисциплини ученика на 
крају школске године, коментаришући табеларни приказ успеха и упоређујући са 
табелама из претходних година.Закључио је да је успех у границама очекиваног, просечна 
оцена је 4,73. 



Тачка 5.и 6. Помоћник директора Небојша Пужић је прочитао извештаје са изведених 
екскурзија и наставе у природи и предлоге за наредну школску годину.Од 33 присутних 
родитеља, 32 је гласало за, један родитељ је био против, уздржаних није било. 
Тачка 7. Родитељи су добили на увид извештај о утрошку ученичког динара.Директор 
Божидар Стошић је указао да је ученички динар врло значајан за школу, јер се 
финансирају средства за хигијену, такмичења ученика, куповина наставних средстава. 
Тачка 8. Педагог школе Јелена Божић је поднела извештај да је Развојни план успешно 
реализован. 
Тачка 9. Психолог школе Ана Тодоровић је поднела извештај да је Програм заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања успешно реализован, кроз превентивне 
активности из програма Школа без насиља, кроз едукатувне активности у сарадњи са 
другим институцијама, пре свега са Домом здравља и Полицијском управом у Нишу, као и 
кроз интервентне активности: 50 ученика је укључено у појачан васпитни рад, за неке је 
укључена Полицијска управа,  Центар за социјални рад, 9 ученика има смањену закључну 
оцену из владања. 
Тачка 10. Директор је замолио представнике Савета да размисле и дају предлоге за 
побољшање функционисања Савета родитеља следеће школске године. 
 

 
 

 
 


