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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 

 

З А П И С Н И К 

СА 21.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У СУРДУЛИЦИ,  

одржане дана  30. 06. 2021. године, са почетком  у 19,30 часова,  у  канцеларији 

директора школе 

 

               Седници присуствују председник Школског одбора Негован Вучковић и 

чланови: Добрила Стојковић,  Жаклина Станојковић, Миљана Клејић и  Микан Илић. 

Одсутни су: Марија Рамановић,  Оливера Максимовић, Александра Ташић Иванов и 

Дуле Трајковић. Сви одсутни чланови Школског одбора оправдали су своје 

одсусвовање. 

Поред присутних чланова Школског одбора седници присуствује директор 

школе,  Драгана Нешић, председник синдиката школе, Зоран Јовановић и Јелена 

Богдановић, секретар. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар. 

            Председник Школског одбора отвара седницу и констатује да је присутно 5 

чланова Школског одбора и да постоји кворум за одлучивање и  предлаже следећи

  

ДНЕВНИ РЕД:  
1. Усвајање Записника са 20.  седнице Школског одбора; 

2. Извештај о раду директора у протеклом периоду; 

3. Извештај о успеху и дисциплини ученика и избору ђака генерације на крају школске 

2020/2021. године. 

4. Информисање Школског одбора о реализацији завршног испита ученика осмог 

разреда; 

5. Информисање Школског одбора о измени решења о именовању чланова школског 

одбора у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици Скупштине општине Сурдулица, Бр.022-

9/21-01 од 09. 06. 2021. године; 

6. Доношење Одлуке о измени Школског програма за ученике другог  разреда   у делу 

који се односи на пројектну наставу. Уместо пројектне наставе у школској 2021/22. 

години уводи се  „Дигитални свет“. 

7. Доношење Одлуке о измени Школског програма за ученике четвртог  разреда   у 

делу који се односи на измењене  наставне јединице свих наставних предмета. 

Уместо изборних предмета уводи се пројектна настава у школској 2021/22. години. 

8. Доношење Одлуке о измени Школског програма за ученике осмог  разреда   

наставних предмета: музичка култура, ликовна култура и историја  у деловима  који 

се односе на увођење нових   наставних  јединица  из области матерњег језика  у 

школској 2021/22. години. 

9. Доношење Правилника ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици о стручном усавршавању у 

установи; 

10. Усвајање извештаја о стручном усавршавању за школску 2020/2021. годину. 

11. Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину. 

12. Текућа питања; 
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Председник Школског одбора ставља на гласање предложени дневни ред. 

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.           

 

       1) Председник отвара дискусију у вези прве тачке дневног реда.  Сви присутни 

добили су по један примерак записника са 20. седнице Школског одбора и након 

упознавања са садржином истог и краће дискусије 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 20.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 31. 03. 2021. ГОДИНЕ 

 

2) Председник прелази на другу тачку дневног реда и даје реч директору школе, 

Драгани Нешић. 

Директор чита Извештаје о свом раду у протеклом периоду.(извештај у 

прилогу). Сви присутни су добили по један примерак Извештаја. Школски одбор 

разматрао је приложени извештај. После краће дискусије председник и сви чланови 

Школског одбора захвалили  су се директору школе на овако исцрпном извештају.  

Председник школског одбора ставља на гласање усвајање извештаја. 

Након гласања једногласно је донета     
О Д Л У К А 

о усвајању извештаја директора школе о свом раду и раду школе у протеклом 

периоду, децембар – јун, школске 2020/2021. године 

 

 3) Председник прелази на трећу тачку дневног реда и даје реч директору  школе.  

  

Директор чита Извештај о успеху и дисциплини ученика и избору ђака 

генерације на крају школске 2020/2021. године. (у прилогу). 

Након детаљног упознавања са Извештајем о успеху и дисциплини ученика и 

избору ђака генерације на крају школске 2020/2021. године, председник Школског 

одбора ставља на гласање усвајање истог. Након гласања једногласно је донета: 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА И 

ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ; 

 

4) Председник прелази на  четврту тачку дневног реда и  даје реч директору 

школе. 

 Директор школе информише присутне чланове о свим активностима у вези 

спровођења  завршног  испита и упознаје их са постигнутим резултатима ученика осмог 

разреда на завршном испиту  и свим битним  новинама и детаљима. 

5) Председник прелази на  пету тачку дневног реда и  даје реч секретару школе.

 Секретар упознаје пристне са Решењем  Бр.022-9/21-01 од  09. 06. 2021. године о  

измени решења о именовању чланова школског одбора у ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици усвајањем предлога Савета родитеља о именовању  Дулета Трајковића, 

представника родитеља у Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, од стране 

Скупштине Општине Сурдулица. (Решење у прилогу). 

 

 6) Председник прелази на  шесту тачку дневног реда и  даје реч секретару 

школе.   



21. седница Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, 30. јуна  2021. год. 

3 

 Секретар: „измењен је  Школски програм за ученике другог  разреда   у делу 

који се односи на пројектну наставу и уместо пројектне наставе која је извођена у 

школској 2021/22. години уводи се у школској 2021/2021. години  „Дигитални свет“. Ви 

сте надлежни за доношење Анекса  школског програма и потребно је да донесете 

Одлуку“. (секретар чита  измену школског програма која се налази у прилогу). 

Након детаљног упознавања са иземнама школског прогрма, председник 

Школског одбора ставља на гласање доношење анекса школског програма.  Након 

гласања једногласно је донета: 

 

О Д Л У К А 

о измени школског програма за ученике другог  разреда   у делу који се 

односи на пројектну наставу и уместо пројектне наставе у школској 2021/22. години 

уводи се  „Дигитални свет“ 

 

 7) Председник прелази на  седму тачку дневног реда и  даје реч секретару школе. 

  

 Секретар: „измењен је  Школски програм за ученике четвртог  разреда   у делу 

који се односи на измењене  наставне јединице свих наставних предмета. Уместо 

изборних предмета уводи се пројектна настава у школској 2021/22. години. Као што 

сам вам већ рекла, ви сте надлежни за доношење Анекса  школског програма и 

потребно је да донесете Одлуку и измени школског програма“. (секретар чита  измену 

школског програма која се налази у прилогу). 

Након детаљног упознавања са изменама школског прогрма, председник 

Школског одбора ставља на гласање доношење анекса школског програма.  Након 

гласања једногласно је донета: 

 

О Д Л У К А 

о измени школског програма за ученике четвртог  разреда   у делу који се 

односи на измењене  наставне јединице свих наставних предмета и уместо изборних 

предмета уводи се пројектна настава у школској 2021/22. години. 

 

 8) Председник прелази на  осму тачку дневног реда и  даје реч секретару школе. 

   

 Секретар: „измењен је  Школски програм за ученике осмог  разреда   наставних 

предмета: музичка култура, ликовна култура и историја  у деловима  који се односе на 

увођење нових   наставних  јединица  из области матерњег језика  у школској 2021/22. 

години. Потребно је да  донесете Анекса  школског програма“ (секретар чита  измену 

школског програма која се налази у прилогу). 

Након детаљног упознавања са изменама школског прогрма, председник 

Школског одбора ставља на гласање доношење анекса школског програма.  Након 

гласања једногласно је донета: 

 

О Д Л У К А 

о измени школског програма  за ученике осмог  разреда   наставних предмета: 

музичка култура, ликовна култура и историја  у деловима  који се односе на увођење 

нових   наставних  јединица  из области матерњег језика  у школској 2021/22. години. 

 

 9) Председник прелази на  девету тачку дневног реда и  даје реч секретару 

школе.   

 Секретар упознаје школски одбор са Нацртом Правилника ОШ „Вук Караџић“ у 

Сурдулици о стручном усавршавању у установи (нацрт правилника у прилогу). 

Секретар: „Ви сте орган који је надлежан за доношење општих аката у школи и 
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потребно је да се упозанте са Нацтом овог правилника. Ако сматрате да је потребно 

нешто изменити или додати, слободно изнесите како би извршили корекцију истог“. 

 Сви присутни су мишљења да је Правилник добро урађен и да га треба усвојити. 

Председник Школског одбора ставља на гласање доношење правилника. 

 Након гласања једногласно је донета  

О Д Л У К А 

о доношењу Правилника о стручном усавршавању у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици; 

 

 10) Председник прелази на  десету тачку дневног реда и  даје реч секретару 

школе.   

 Секретар упознаје школски одбор са извештајем о стручном усавршавању за 

школску 2020/2021. годину. (Извештај у прилогу).  

 Након упознавања са извештајем и краће дискусије председник Школског 

одбора ставља на гласање усвајање извештаја. 

     Након гласања једногласно је донета  

О Д Л У К А 

о усвајању Извештаја  о стручном усавршавању у ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, за 

школску 2020/2021. годину; 

 

 11) Председник прелази на  једанаесту тачку дневног реда и  даје реч секретару 

школе.   

 Секретар упознаје школски одбор са израђеним  нацртом плана стручног 

усавршавања за школску 2021/2022. годину. (Нацрт плана у прилогу).  

 Након упознавања са планом председник Школског одбора ставља на гласање 

доношење плана. 

     Након гласања једногласно је донета  

 

О Д Л У К А 

о доношењу Плана  стручног усавршавања, за школску 2020/2021. годину; 

 

 12) Председник прелази на  текућа питања. 

 

Пошто нема више питања и предлога председник  закључује 21. седницу.  

 

            Седница је завршена у 16.50 ч.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

         Јелена Богдановић                       Негован Вучковић  

      


