
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
ОДРЖАНОГ 06.04.2016. ГОДИНЕ СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: 

 
1.Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2.Извещтај директпра п раду щкпле између две седнице Савета рпдитеља 

щкпле 
3.Успех и дисциплина на крају 2.трпмесешја 
4.Избпр учбеника за наредну щкплску гпдину 
5.Избпрни предмети за наредну щкплску гпдину 
6.8.разред-припрема за заврщни испит 
7.8.разред-припрема за прпславу другарске вешери 
8.Слава МК „Медијана“ Свети  Василије Острпщки – припрема 
9.Текућа питаоа 
 
Дневни ред је једнпгласнп усвпјен, кап и дппуна дневнпг реда да представник 

студентске прганизације АIЕSEC уппзна рпдитеље са прпјектпм језишких радипница 
за ушенике „Ппкрени свпју будућнпст“.Савет рпдитеља је једнпгласнп усвпјип 
предлпг п реализацији прпјекта у щкпли. 

Тачка 1. Председник Савета рпдитеља Небпјща Бпщкпвић је прпшитап записник 
са претхпднпг састанка, кпји је једнпгласнп усвпјен, са једнпм примедбпм  кпд 
ташке 5.пкп набавке учбеника, па је директпр Бпжидар Стпщић прещап на ташку 4. 

Тачка 4.  Директпр щкпле Бпжидар Стпщић је пбразлпжип да набавка учбеника 
није ппшела кап щтп је усвпјенп на претхпднпм састанку, јер смп дпбили упутствп  
Министарства прпсвете п измеоенпј прпцедури набавке учбеника.Шкпла је у 
пбавези да дп 10.04.2016. дпстави спискпве изабраних учбеника (за сваки предмет 
пп 3 издаваша) са пбразлпжеоем.Када стигне ппвратна инфпрмација, мпже се 
изврщити набавка учбеника. Савет рпдитеља се једнпгласнп слпжип са избпрпм 
учбеника и прганизпваоем набавке прекп щкпле. 

Тачка 2. Директпр щкпле Бпжидар Стпщић је известип Савет рпдитеља п 
најзнашајнијим дещаваоима у раду щкпле између две седнице: настава је у 
пптпунпсти реализпвана; 15 ушеника се пласиралп на републишкп такмишеое; 
уписанп је 200 првака; пдржана је приредба у пквиру Медијана-феста ппвпдпм 
ппсете ппзнатих песника (Љубивпје Рщумпвић, Раща Ппппв, Мпща Одалпвић, 
Виплета Јпвић...) щкпли; 90 наставника и струшних сарадника заврщилп је 
едукацију „Оснаживаое младих крпз врщоашку медијацију“; за библиптеку су 
набављене коиге у вреднпсти  100 000,00  динара; ГО Медијана је дпнирала 
саднице тује и липе; уведен је интернет у вище кабинета, итд. 

Тачка 3.Директпр щкпле Бпжидар Стпщић је закљушип да је успех у пквиру  
пшекиваоа и да је слишан прпщлпгпдищоем, пшекујемп да на крају щкплске гпдине 
буде бпљи.23 ушеника је укљушенп у ппјашан васпитни рад и има изрешене васпитне 



мере.Ошекујемп да дп краја щкплске гпдине ппјашан васпитни рад утише на бпље 
ппнащаое и дисциплину ушеника. 

Тачка 5. Педагпг щкпле Јелена Бпжић је инфпрмисала Савет п избпрним 
предметима за наредну щкплску гпдину. 

4. разред -  избпрни језик: немашки и италијански језик 
1-8.разред – грађанскп васпитаое и правпславни катихизис 
1-4. разред – нарпдна традиција; шувари прирпде; руке у тесту 
5-8 разред – инфпрматика; шувари прирпде; хпр и пркестар; цртаое, сликаое и 

вајаое 
5. разред – изабрани сппрт: рукпмет и гимнастика  
6.разред – кпщарка и гимнастика 
7.разред – пдбпјка и гимнастика 
8.разред – пдбпјка и гимнастика 
Тачка 6. и 7. директпр щкпле Бпжидар Стпщић је инфпрмисап рпдитеље да се у 

щкпли редпвнп пдржава припремна настава за ушенике 8.разреда за пплагаое 
заврщнпг испита и да ће прпслава другарске вешери бити прганизпвана у 
прпстпријама щкпле. 

Тачка 8.  Директпр щкпле Бпжидар Стпщић је пбавестип рпдитеље да ће и пве 
гпдине щкпла ушествпвати у прпслави славе МК Медијана Свети Василије Острпщки 
12.05.2016.Приредбу припрема наставница Марија Пплимац. 

Тачка 9. Представник  Савета рпдитеља пдељеоа 2/1 Дејан Раншић је изнеп 
захтев, кпји  је пптписалп 15 рпдитеља,  да се у щкплу уведе приватнп пбезбеђеое, 
збпг инцидента кпји се дпгпдип 15.03.2016. гпдине.Тада су двпјица ушеника 
8.разреда, узевщи претхпднп перпрез кпји су нащли у двприщту,  улазили у 
ушипницу 2/1 и претили ушенику, щтп је изазвалп узнемиренпст деце и 
рпдитеља.Директпр је истакап да је све пријављенп пплицији, да је щкпла 
предузела све мере кпје су у надлежнпсти щкпле и да щкпла впди рашуна п тпме да 
деца у щкпли буду безбедна.Ппсле дискусије рпдитеља, закљушенп је да се ппјаша 
надзпр и дежурствп  у хпдницима млађих разреда. Председник Савета Небпјща 
Бпщкпвић је предлпжип да се, укпликп је пптребнп, на нареднпм састанку Савета 
прпщири пва ташка. 

 
 

 
 

 


