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ШКОЛСКИ ОДБОР 

ОШ «ВУК КАРАЏИЋ» 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 С У Р Д У Л И Ц А 

ТЕЛ/ФАКС: 017/815-950 

ОД 10. 12. 2020. год. 

З А П И С Н И К 

СА 16.   ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  10. 12. 2020. године, са почетком  

у 18,00 часова 

 

               Седници су присуствовали сви чланови Школског одбора, председник  

Негован Вучковић и чланови: Оливера Максимовић, Марија Рамановић, Драгутин 

Станковић, Миљана Клејић, Добрила Стојковић, Александра Ташић Иванов, Жаклина 

Станојковић и  Микан Илић.  

Поред присутних чланова Школског одбора  електронској седници је 

присуствовaла в.д.директора школе,  Драгана  Нешић,  председник синдиката школе, 

Зоран Јовановић и Јелена Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

            Председник Школског одбора отвара електронску  седницу и констатује да су 

присутни сви чланови Школског одбора,  укупно 9 чланова, и да постоји кворум за 

одлучивање и  предлаже следећи  

Дневни  ред: 
1. Усвајање Записника са 15. седнице Школског одбора; 

2.  Извештај о раду директора школе у протеклом периоду (август – децембар),  

дел.бр.1734 од 09. 12. 2020. године. 

3. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог тромесечја, школске 

2020/2021; 

4. Доношење Одлуке о попису имовине и образовању комисије за попис имовине у 

2020. години;` 

5. Доношење Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину у 

делу који се односи на школски каленадар, на основу Правилника  о изменама 

Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 

2020/2021. годину, Број 110-00-327/2020-04 у Београду, 1. децембра 2020. 

године; 

6. Доношење Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину у 

делу „учење на даљину“,  због увођења  наставе на даљину  за ученике од 5. до 

8. разреда, на основу Уредбе о Допуни уредбе о мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19; 

7. Информисање  о  Предлогу финансијског плана школе  за 2021. годину и 

пројекцији за 2022. и 2023. годину по инструкцијама СО Сурдулица, а на основу 

Упутства Министарства финансија; 

8. Информисање о Решењу МПНТР о верификацији школе, број: 022-05-271/2019-

07 од 02. децембра 2020. године; 

9. Текућа питања; 

 
Председник Школског одбора ставља на гласање предложени дневни ред. 

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.           
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1) Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда.  Сви присутни добили 

су по један примерак записника  са  претходне 15. седнице Школског одбора у 

електронској форми и  и након упознавања са садржином истог председник ставља исти 

на усвајање. 

      Након гласања сви су гласали ЗА  и једногласно је донета 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 15.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ  08. 10. 2020. ГОДИНЕ 

 

2) Председник прелази на другу тачку дневног реда и даје реч в.д.директора 

школе, Драгани Нешић. 

 Директор школе поднео је Извештај о свом раду и раду школе у протеклом 

периоду, деловодни број 1734 од 09. 12. 2020. године. 

(Извештај у прилогу). 

Председник и сви чланови Школског одбора добили су  извештај у писаној форми и  

захвалили  се директору школе на овако исцрпном извештају.  

Председник школског одбора ставља на гласање усвајање извештаја директора. 

Након гласања једногласно је донета     
О Д Л У К А 

о усвајању извештаја в.д.директора школе о свом раду и раду школе у протеклом 

периоду, прво полугодиште школске 2020/2021. године, деловодни број 1734 од 09. 12. 

2020. године; 

 

3) Председник прелази на трећу тачку дневног реда, на текућа питања. Пошто 

нема питања и предлога председник  закључује електронску седницу.   

 

   

     

       Седница је завршена у 16.45 ч.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован  Вучковић) 

       


