ЗАПИСНИК

Са конститутивне седнице Савета родитеља
ОШ „Горња Варош“ у Земуну
Са конститутивне седнице Савета родитеља ОШ „Горња Варош“ Земун за
школску 2016/2017.годину, одржане дана 15. 09. 2016. године, са почетком у 18:00
часова у просторијама школе (учионици).
Присутни чланови: Од укупног броја чланова Савета родитеља (25 чланова)
седници присуствује 19 чланова
По службеној дужности седници присуствују: Илија Мировић, директор школе,
и Маја Јефтовић, секретар школе
Директор школе је по службеној дужности отворио прву конститутивну седницу
Савета родитеља и након констатовања да постоји довољан број чланова за
одлучивање, предложио следећи:
Дневни ред
1.Конститутисање Савета,избор председника СР,избор записничара
2.Упознавање са правима и обавезама СР
3.Усвајање дневног реда СР
4.Упознавање са Годишњим извештајем рада Школе и успехом ученика на крају
школске 2015/2016 год
5.Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада Школе за текућу
школску годину
6.Упознавање са Школским календаром
7.Исхрана ученика,обезбеђење,осигурање и издавање Школског простора
8.Учешће родитеља у побољшању материјалне основе рада школе
9.Договор око организације Школског Вашара
10.Избор чланова за Школске тимове
11.Одређивање дневница за наставнике
12.Разно
1.
На данашњем састанку, за школску 2016/2017.годину, конституисан је Савет
родитеља.
После конститутисања Савета родитеља за председника СР јавним гласањем
једногласно је изабрана Зорана Цветковић,док је за записничара јавним гласањем
изабран је Оливера Аничић.
За заменика председника СР јавним гласањем изабрана је Дајана Николић, а за
заменика записничара јавним гласањем изабран је Раденка Смијановић
2.
Родитеље је председница СР Зорана Цветковић упознала са правима и обавезама
СР. Директор школе је замолио чланове СР да озбиљно свате задатак рада овог тела јер
се доносе важне одлуке. Такође је упознао присутне да Савет родитеља ради у сарадњи
са Школом и ШО. Председница је такође обавестила све присутне да ће им путем мејла
бити достављен Пословник о раду Савета родитеља.
3.
Дневни ред прочитан и једногласно усвојен
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4.
Директор школе Илија Мировић упознао родитеље са Годишњим извештајем
рада школе и успехом ученика на крају школске 2015/2016 год.
Такође, обавестио је родитеље да ће на Сајту школе бити постављен одељак о
раду СР и активностима, па ће родитељи моћи да буду обавештени о раду СР и Школе,
а биће постављени и Годишњи извештаји и Годишњи план рада школе.
5.
Годишњи план рада школе једногласно усвојен
6.
Родитељи чланови СР упознати са школским календаром
7.
За добављача исхране за децу у продуженом боравку је изабран је ,,Лидо,, д.о.о.
Земун, који ће вршити испоруку доручка и ручка, док је ове године одлучено да се не
узима ужина. За пекару је остао исти добављач као прошле године јер се показао
добрим. Простор за радњу на лицитацији као изнајмљен простор добио је
прошлогодишњи закупац са највећом новчаном понудом. Сала је издата у свим
терминима. Што се тиче обезбеђења, директор је предложио да буде иста фирма као и
прошле године обзиром да су били јако пословни и да су испоштовали договор до краја
сарадње. Савет родитеља је прихватио предлог, обзиром да су се и присутни чланови
сагласили да је обезбеђење прошле године било добро, те да уколико се не јави
довољан број плативих ученика део буде исплаћен од средстава школе. За осигурање
ученика направљен је тим од троје родитеља члана СР који ће одлучити коју од
понуђених понуда осигуравајућих друштва треба прихватити. Чланови тима су:
1. Аничић Оливера
2. Драгомир Глишић
3. Раденка Смијановић
8.
Савет родитеља је донео једногласну одлуку да ђачки динар који је на
добровољној бази буде 3* по 400 дин на годишњем нивоу.
9.
Пошто се Школски вашар показао као ефикаснији кад се прави једном
годишње.одлучено је једногласно да тако и остане. Вашар се уз помоћ учитељица и
ученика организује на пролеће. У тиму који организује Вашар су: Зорана Цветковић,
Оливера Аничић, Тања Лебовић Зечевић. Свако ко је заинтересован може се
прикључити тиму.
10.
За ову школску годину изабрани су следећи представници Савета родитеља у школске
тимове:
1.Тим за заштиту деце од насиља (тим од 12 чланова и једног из СР)
Из СР изгласана Ивана Гајић
2.Тим за естетско уређење школе
Из СР изгласана Оливера Аничић
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3.Тим за школски сајт и часопис
Из СР изгласан Ненад Станић
4.Тим за развојно планирање
Из СР изабрана Зорана Цветковић
5.Тим за професионалну орјентацију
Из СР изабран Шљукић Ђође
11.
Одлучујући о висини дневница за бригу о деци наставницима и учитељима за
излете, екскурзије и наставу у природи, присутни су се договорили да дневнице остану
као и прошле године, и то: 500,00 динара по детету по дану, те су такву одлуку и
донели једногласно.
12.
РАЗНО
1. Предлог да се у школи стави кутија у којој би деца по својој вољи (тајно или
јавно) писали жалбе,притужбе или било какве друге ствари око којих имају
проблеме.
Усвојен предлог.
2. Правило да се уколико члан СР не дође на СР три пута буде промењен за другог
члана СР из тог одељења
Усвојен предлог
3. Предлог да уколико један професор предаје једном одељењу одређени предмет
то ради до краја завршне године,јер се показало да промена више професора
доводи до слабијих резултата.
4. Предлог да се обезбеђење плаћа 2* по 1000 динара.
Усвојен предлог
Како других питања није било, председница СР, закључила је данашњу седницу.
Завршено у 20,15 часова

Записничар
Оливера Аничић

Председница СР
Зорана Цветковић
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