
 
ШКОЛСКИ ОДБОР 

ОШ «ВУК КАРАЏИЋ» 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 С У Р Д У Л И Ц А 

ТЕЛ/ФАКС: 017/815-950 
Дел. бр.  1900  од  28. 11. 2019. г. 

 

З А П И С Н И К 

СА 6.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  28. 11. 2019. године, са почетком  у 12,30 

часова,  у   канцеларији  директора школе 

 

             Седници присуствују председник Школског одбора 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 седници присуствују директор 

школе,  Данило Булатовић, помоћник директора школе, Маја Стошић,  председник 

синдиката школе Зоран Јовановић, шеф рачуноводства Верица Јовановић, педагог 

Тамара Миљковић Јелена Богдановић, секретар и два представника Ученичког 

парламента, Теодора Марков и Сара Димитров. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар.  

            Председник Школског одбора Негован Вучковић отвара 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 5.  седнице Школског одбора; 

2. Извештај о раду директора у протеклом периоду, дел. бр.1875 од 25. 11. 2019. 

            3. Доношење Одлуке о измени Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020. годину у делу који се односи на План и  програм рекреативне наставе, а на 

основу Предлога  Стручног већа 3. и 4. разреда за измену плана и програма рекреативне 

наставе на који је Савет родитеља  на 2. седници, одржаној 27. 11. 2019. године дао 

сагласност; 

            4. Доношење Одлуке о попису имовине у 2019. години; 

            5.  Текућа питања; 

  
Педагог школе, Тамара Миљковић јавља се за реч и тражи допуну дневног реда. 

Педагог: „Ви сте орган школе који је надлежан за доношење Школског 

програма, као и свих измена и допуна које се доносе на основу наставних планова и 

програма који су донети након доношења истог. Како је у наставном плану и програму 

за први циклус основног образовања, у другом разреду извршена измена и уведена је 

пројектна настава, и тђ. у наставном плану и програму за други циклус основног 

образовања, у седмом разреду  јер су измењени називи одрђених предмета, потребно је 

да донесете Анекс Школског програма у тим деловима. Потребно је извршити допуну 

дневног реда са тачком: Доношење Анекса  Школског програма за период од 

2018/2019. – 2021/2022. године у делу „План наставе и учења“ за други и седми разред.  

Председник Школског одбора ставља на гласање допуњени дневни ред који сада  

као нову пету тачку дневног реда уместо текућих питања која гласи: 



5) Доношење Анекса  Школског програма за период од 2018/2019. – 2021/2022. 

године у делу „План наставе и учења“ за други и седми разред. 

6) Текућа питања 

 

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 5. седнице Школског одбора 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 5.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 12. 09. 2019. ГОДИНЕ 

 

 

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

Директор школе износи Извештај о свом раду у протеклом периоду, дел. бр.1875 

од 25. 11. 2019. године. (Директор чита Извештај – у прилогу); 

Председник ШО: „Чули сте исцрпан Извештај директора школе и ја предлажем 

да се стави на гласање усвајање истог“. 

Након гласања донета је једногласна 

О Д Л У К А  
о усвајању Извештаја  о раду директора школе у протеклом периоду, дел. 

бр. 1875 од 25. 11. 2019. године 

 

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

Директор износи Предлог измене плана и програма  наставе у природи за ученике 3. и 

4. разреда у школској 2019/2020. години који је поднет Савету родитеља и Школском 

одбору од стране Стручног већа трећег и четвртог разреда. Директор чита Предлог где 

се уместо Златибора, предлаже Деспотовац. (предлог у прилогу). 

Директор:  „Савет родитеља  на другој седници која је одржана 27. новембра 

након разматрања измењеног и допуњеног Плана и програма рекреативне наставе 

ученика 3. и 4. разреда дао је једногласно сагласност на измену и допуну плана и 

програма  рекреативне наставе ученика трећег и четвртог разреда у школској 

2019/2020. години. Уместо на Златибору, рекреативна настава ће се изводити у 

Деспотовцу, према достављеном плану и програму стручних већа трећег и четвртог 

разреда. С обзиром да смо у обавези да због ове измене донесемо Анекс Годишњег 

плана рада школе за школску 2019/2020. годину у делу који се односи на донет План и 

програм рекреативне наставе за ову школску годину, а Ви сте орган који  је надлежан за 

доношење Анекса Годишњег плана, као и свих других  општих  акте школе, замолио 

бих Вас да  узмете у разматрање Анекс Годишњег плана рада школе и донесете Одлуку 

о томе.  

Председник ШО: „Чули сте директора школе и имате код себе Измене плана и 

програма  наставе у природи за ученике 3. и 4. разреда у школској 2019/2020. години.  

Након краћег разматрања Измена плана и програма рекреативне наставе, 

председник  ставља на гласање доношење истог“. 

Након гласања једногласно је донета  

 

О Д Л У К А  

о доношењу  Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину 

у делу који се односи на План и  програм рекреативне наставе, а на основу 

Предлога  Стручног већа 3. и 4. разреда за измену плана и програма рекреативне 



наставе на који је Савет родитеља  на 2. седници, одржаној 27. 11. 2019. године дао 

сагласност; 
4) Председник прелази на четврту тачку дневног реда и даје реч секретару 

школе.   

    Секретар школе: „Ви сте орган у школи који је надлежан за доношење одлуке  о 

спровођењу пописа имовине и обавеза за текућу годину. На основу Ваше одлуке школа 

врши попис имовине и обавеза за 2019. годину. Директор образује пописну комисију и 

након извршеног пописа Ви усвајате Извештај о попису на крају јанаура 2020. Године, 

тачније до 31. 01. 2020. године“. 

 Председник ШО ставља на гласање доношење ове одлуке. 

 Након гласања једногласно је донета 

 

О Д Л У К А 

О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС У 2019. Г. 

 

 

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

 

Педагог: „У  наставном плану и програму за први циклус основног образовања, у 

другом разреду, извршена је измена и уведена је пројектна настава. Такође су у 

наставном плану и програму за други циклус основног образовања, у седмом разреду,   

измењени називи  предмета Српски језик, Техничко и информатичко образовање, 

Физичко васпитање који сада имају називе: Српски језик и књижњвност, Техника и 

технологија и Физичко и здравствено васпитање. Изабрани спорт прелази у обавезне 

физичке активности и налази се у склопу предмет Физичко и здравствено васпитања. 

Изабрани предмети Хор и оркестар, Цртање, сликање и вајање, Домаћинство и 

Свакодневни живот у пришлости, прелазе у слободне активности. На основу свега 

потребно је  донести Анекс Школског програма у тим деловима.  

Након  разматрања Предлога анекса, председник ставља исти на гласање.  

Након гласања једногласно је донета: 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ АНЕКСА ШКОСЛКОГ ПРОГРАМА за период од 2018/2019. – 

2021/2022. године у делу „План наставе и учења“ за други и седми разред. 

  

 

 

6) Председник прелази на текућа  питања; 

       

       Пошто нема питања и предлога председник се захваљује свима и закључује  

седницу. 

       

  

      Седница је завршена у 13.25 ч.   

 

 

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

       

 

 


