Савет родитеља ОШ „Војвода Радомир Путник“: Записник са I седнице школске 2017/18. године

ЗАПИСНИК
одржане у среду, 13. 09. 2017. године у 17:00 часова, у зборници школе
Присутни чланови:
Милош Ковачевић, Милица Чалија, Даница Александрија Иванић, Љиљана Веселиновић,
Дубравка Гојков Лазаревић, Никола Ђуровић, Хелена Оташевић, Јелена Штерменски, Раде
Ракочевић, Маја Загорчић, Марија Марковић, Молош Милошевић, Миодраг Вујисић, Љиљана
Баста, Зоран Брацовић, Славица Митровић, Зорица Булат, Даворин Миклуц, Љиља Станојев,
Гордана Петровић и Марина Вуксановић
Оправдали одсуство: Татјана Ђурашковић, Предраг Стефановић и Владан Кузмановић
Седници поред чланова присуствују:
Радослава Мраовић-директорка школе и Ана Марић-педагог школе
До избора новог председника, седницу Савета родитеља води директорка школе,
Радослава Мраовић.
За седницу је предложен следећи:
Дневни ред
Конституисање Савета родитеља - избор председника и заменика
Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину
Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. годину
Разматрање и усвајање Плана и програма излета, екскурзија и наставе у природи за
школску 2017/2018. годину
5. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину
6. Разматрање Развојног плана школе за период 2017-2022. године
7. Избор родитеља за:
- Актив за развојно планирање
- Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
- Тим за самовредновање рада школе
8. Упознавање чланова Савета са:
- терминима пријема родитеља (Отворена врата)
- интерном процедуром у одговору школе на насиље
9. Договор о сарадњи школе и родитеља о обезбеђењу у текућој школској години
10. Формирање комисије за одабир понуђача за пружање услуга осигурања
11. Разно
1.
2.
3.
4.

Предложени допуњени Дневни ред усвојен је једногласно.
Ad 1. Конституисање Савета родитеља и избор председника Савета
За председника Савета родитеља, предложени су следећи кандидати:
Гордана Петровић, Даворин Миклуц и Даница Александрија Иванић. Након јавног гласања,
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предложени кандидати су добили следећи број гласова:
1. Гордана Петровић – 14 гласова
2. Даворин Миклуц – 5 гласова
3. Даница Александрија Иванић – 1 глас
Након гласања, Савет родитеља је донео
ОДЛУКУ
Бира се Гордана Петровић за председника, а Даворин Миклуц за заменика председника
Савета родитеља ОШ „Војвода Радомир Путник“
у школској 2017/18. години.
Аd 2. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину
Савет родитеља прихвата и даје позитивно мишљење о Извештају о раду школе за
школску 2016/2017. годину.
Аd 3. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. годину
Савет родитеља прихвата и даје позитивно мишљење о Извештају о раду директора
школе за школску 2016/2017. годину.
Аd 4. Разматрање и усвајање Плана и програма излета, екскурзија и наставе у природи
за школску 2017/2018. годину
Директорка школе, Радослава Мраовић, је објаснила да је Наставничко веће дало два
предлога за ђачка путовања у седмом и осмом разреду. Тако су за седми разред предложени
једнодневни излет и дводневна екскурзија а за осми разред дводневна и тродневна
екскурзија.
Савет родитеља је једногласно донео
ОДЛУКУ
да се у школској 2017/18. години, изводе ђачка путовања у трајању од два дана за седми,
односно три дана у осмом разреду, према плану који је предложен у Годишњем плану радa
школе.
Председник Савета родитеља, Гордана Петровић, упознала је родитеље да је неопходно
одредити и висину надокнаде за бригу о деци на ђачким путовањима. Директорка школе је
подсетила чланове Савета да се на суму коју одреди Савет додају порез. Миодраг Вујисић је
дао предлог да се одреди бруто цена (са урачунатим порезом).
Чланови Савета родитеља су дали неколико прделога о којима су се изјаснили гласањем, и то
на следећи начин:
а) за предлог да бруто износ буде 1000 динара гласало је 14 родитеља
б) за предлог да бруто износ буде 900 динара гласало је 5 родитеља
в) за предлог да бруто износ буде 800 динара гласао је 1 родитељ
Савет родитеља је донео
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ОДЛУКУ
да надокнада за ђачка путовања у школској 2017/18. години, износи 1000 динара бруто (са
урачунатим порезом).
Аd 5. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину
Савет родитеља даје позитивно мишљење о Годишњем плану радa за школску 2017/18.
годину.
Аd 6. Разматрање Развојног плана школе за период 2017-2022. године
Педагог школе, Ана Марић, укратко је упознала родитеље са основним
карактеристикама Развојног плана школе. Нагласила је сегмент сарадње родитеља и школе и
предложила заинтерсованим родитељима да се укључе у предавања за ученике из области
своје струке или представљања занимања.
За реч се јавила Даница Иванић и предложила да се учeници више укључе у
хуманитарни рад и у одржавање хигијене у школи. Нагласила је да акције треба да се
спроводе не само на почетку школске године, већ и у мају, јуну...
Зоран Брацовић је констатовао да хигијену школског дворишта нарушавају људи који бораве
у школском дворишту у послеподневним и вечерњим часовима и да капије треба закључавати
након 22 часа.
За реч се јавила Дубравка Гојков Лазаревић и предложила да се спроводе конкретне акције,
организују међуодељењска такмичења у чишћењу дворишта, односно да сваке недеље једно
одељење буде задужено за одржавање хигијене. Нагласила је да децу треба мотивисати
наградама и да она може да обезбеди нагреде у виду цвећа.
Зорица Булат је предложила да се формира мања радна група која ће бити оперативна.
Савет родитеља је једногласно донео одлуку да се форимира група која ће бити задужена за
подршку школи у организовању еколошких, хуманитарних акција и одржавању хигијене.
Чланови исте су:
- Дубравка Гојков Лазаревић
- Даница Александрија Иванић
- Раде Ракочевић
- Милош Ковачевић
- Милица Чалија
Директорка школе, Радослава Мраовић, је предложила да би било корисно да група
изабраних родитеља оствари сарадњу са руководиоцем еколошке секције, Јаворком
Јаковљевић.
Аd 7. Избор родитеља за:
- Актив за развојно планирање
- Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
- Тим за самовредновање рада школе

Савет родитеља је једногласно донео
ОДЛУКУ
да члан Актива за развојно панирање буде Дубравка Гојков Лазаревић.
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Савет родитеља је једногласно донео
ОДЛУКУ
да чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања буду Хелена
Оташевић и Даворин Миклуц

Савет родитеља је једногласно донео
ОДЛУКУ
да члан Тима за самовредновање рада школе буде
Маја Загорчић
Аd 8. Упознавање чланова Савета са:
- терминима пријема родитеља (Отворена врата)
- интерном процедуром у одговору школе на насиље
- Директорка школе, Радослава Мраовић, упознала је родитеље са терминима пријема
родитеља у послеподневним часовима.
За реч се јавила Зорица Булат и констатовала да је је у овом сегменту сарадње са родитељима
постигнут напредак зато што су родитељи на почетку школске године упознати са терминима
током селе школске године.
Директорка школе је додала да родитељи такође могу доћи код наставника у
преподневним часовима за време пауза које ће бити истакнуте у распореду отворених врата
(прве, треће и четврте недеље у месецу) као и да ће учитељи, као и предходних година имати
индивидуалне термине за отворена врата, у договору са родитељима.
- Педагог школе, Ана Марић, у сажетим цртама је упзнала родитеље са процедуром
школе у случајевима насилног понашања. Нагласила је да је се ради о процедури која је
конципирана на основу Протокола за заштиту ученика од насиља,злостављања и
занемаривања али да је прилагођена специфичностима наше школе.
Аd 9. Договор о сарадњи школе и родитеља о обезбеђењу у текућој школској години
Директорка школе, Радослава Мраовић, је упознала родитеље да је за агенције које се
баве обезбеђењем обавезно поседовање лиценце за обављање тог посла, али да је цена знатно
(за око 30%) већа него раније. Прочитала је и део извештаја шефа рачуноводства, из којег се
види да је 272 родитеља плаћало обезбеђење.
Родитељи су поставили питање шта је све у опису радног места обезбеђења школе, а
неколико родитеља је навело да родитељи из одељења чији су представници не желе да
плаћају обезбеђење уколико чланови истог чувају само имовину школе. Предлог родитеља је
да им се проследи протокол фирме која врши обезбеђење.
Милош Ковачевић је рекао да је обезбеђење мора опрезно да реагује и да родитељи могу са
негодовањем да реагују на било какав физички контакт.
Зоран Брацовић је рекао да сматра да би чланови обезбеђења требало да имају видљиву
ознаку и да они контролишу улазак страних лица у школу.
Даворин Миклуц је дао предлог да породице са више школске деце плаћају обезбеђење за
једно дете.
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Директорка школе је објаснила да обезбеђење мора да реагује уколико се деси некакав
инцидент, али у смислу да позове дежурноg наставника, директора или неког од запослених.
Такође је изнела рачуницу да би цена обезбеђења за септембар, октобар, новембар и
децембар била 1200 динара, a да би износ за целу школску годину био 3000 динара. Родитељи
су предложили да се целокупна свота за плаћање обезбеђења подели на две једнаке рате.
Аd 10. Формирање комисије за одабир понуђача за пружање услуга осигурања
На предлог чланова Савета формирана је следећа комисија за избор услуга осигурања:
1. Гордана Петровић
2. Славица Митровић
3. Миодраг Вујисић
Директорка школе, Радослава Мраовић, је предложила да се комисија састане са лицем које
се бави пословима осигурања и да у сарадњи са тим лицем изаберу најбољу понуду за
осигурање ученика.
Аd 11. Разно
Директорка школе, Радослава Мраовић, саопштила је родитељима следеће:
-

-

Током летњег распуста завршена је санација дечијих тоалета на првом и другом
спрату.
Јелена Штерменски је констатовала да се деци јако свидео нови изглед тоалета.
У фискултурној сали се приводи крају реновирање.

Директорка је такође упутила похвалу за предходни сазив Савета родитеља који је
организовао прикукпљање новца за клупице у свлачионицама.
За реч се јавио Никола Ђуровић, који је апеловао да се капија поред сале закључава у
периоду од 7,40 до 8,10, из разлога што се у том периоду велики број аутомобила окреће на
поменутом месту и на тај начин се угрожава безбедност деце.
Директорка школе је рекла да је та капија била закључана, али је на захтев Савета родитеља
откључана. Љиљана Веселиновић је дала предлог да се на том месту ставе стубови са
катанцима.
Неколико родитеља је предложило да se Општини упути допис у коме би се тражили
паркинг места за бицикле.
Седница Савета родитеља је завршена у 19:20 часова.

Записник водила
Ана Марић

Председник Савета родитеља
Гордана Петровић
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