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ЗАПИСНИК 

СА 3. СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ,
одржане дана 19. априла 2022. године, са почетком у 18.00 часова , у
наставничкој канцеларији школе

Седници присуствује укупно 28 члана Савета ,  што је квалификована
већина од укупног броја чланова Савета родитеља (41 представник одељења
нижих  и  виших  разреда  –  по  један  представник  у  32  одељења  и  по  два
представника  родитеља  у  4  комбинована  одељења(8  чланова  ),  и  један
представник групе ППП, што је укупно 41 члан Савета родитеља), директор
школе  Драгана  Нешић,  стручни  сарадник  Маја  Стошић  и  секретар  школе
Ивана Младеновић (у прилогу: потписи присутних чланова Савета родитеља).

Записник води секретар школе.

Председник  Савета  родитеља,  Ђорђе  Станковић  отвара  седницу  и
захваљује  се свим члановима који су дошли на седницу.

Председник предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са предходне седнице Савета родитеља, одржане
дана 25. марта  2022. године;

2.  Разматрање  дисциплине  и  успеха  ученика  на  крају  трећег
класификационог периода;

3.  Разговор  о  раду  и  активностима  школе  и  предлог  за  побољшање
истих;
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4. Разматрање резултата са пробног завршног испита;

5. Изјашњавање о слободним активностима;

6. Упознавање Савета родитеља о избору уџбеника;

7. Текућа питања;

1) Председник Савета родитеља упознаје чланове Савета са садржином
записника  са 2. констиутивне седнице Савета родитеља (Записник је сачињен
у писаној форми и одштампано је 15 истоветних примерака који су подељени
присутним члановима – у прилогу).

Председник Савета родитеља ставља предлог за усвајање записника са
2. конститутивне седнице на гласање.Након гласања једногласно је донета 

         ОДЛУКА

о усвајању записника са 2. констиутивне седнице Савета родитеља, одржане 22. марта 2022.
године.

2)  Разматрање дисциплине и успеха ученика на крају трећег квалификационог периода.
Стручни сарадник Маја Стошић упознаје чланове Савета са успехом ученика. У првом разреду, од
укупно 86 ученика,  без потешкоћа у оцењивању је 73,  а са потешкоћама 12 ученика,  док је 1
ученик неоцењен због недоласка у школу. У другом разреду, од укупно 82 ученика, позитивно је
оцењено 73 ученика. У трећем разреду, од 83 ученика, 78 је позитивно. У четвртом разреду, од 76
ученика,  69  је  позитивно,  а  7  ученика  има недоволјну оцену.  У петом разреду,  од  укупно  79
ученика,  53 је  позитивно,  а 23 ученика има по једну или по две недовољне оцене.  У шестом
разреду, од укупно 88 ученика, 65 има позитиван успех, а њих 20 има по неку недовољну оцену. У
седмом разреду од укупно 92 ученика, 61 ученик је позитивно оцењен, а 26 има недовољну оцену.
У осмом разреду, од 97 ученика, 45 има позитиван успех, а негативних оцена нема. Од укупног
броја  од  683  ученика,  517  ученика  је  позитивно  оцењено,  а  149  ученика  има  бар  по  једну
недовољну оцену. У првом разреду 12 ученика немају недовољну оцену, али имају потешкоће у
савладавању градива. Дисциплина ученика је, углавном, на задовољавајућем нивоу. 

Директор школе Драгана Нешић у својим наводима истиче да због ситуације са Ковидом
19 ученицима који имају проблем са учењем, а немају проблем са дисциплином треба помоћи.
Ученицима 8. разреда који имају неоправдане изостанке као и они који нису оцењени смањена је
оцена из владања.

3) Разговор о раду и активностима школе и предлог за побољшање истих. Директор школе
наводи да су у школи актуелна такмичења. Окружна такмичења још увек нису завршена,  а за
републичко такмичење из српског језика пласиран је 1 ученик, за књижевну олимпијаду такође 1
ученик,  техника  3  ученика,  енглески  језик  2  ученика.  На  окружном  такмичењу  из  биологије
пласирано је 8 ученика, из географије 4 ученика, а из саобраћаја 5 ученика. Ученици првог разреда
освојили су 3. место у Врању, а на Окружном такмичењу рецитатора освојено је 3. место. Након
завршених такмичења биће сведени резултати. 
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Што се тиче активности у школи предстоји „Мали ускршњи вашар“,  а на иницијативу
Министарства  да  се  код  деце  развија  предузетнички  дух,  како  би  деца  зарадила  новац  и
употребила га на најбољи начин. 

4)  Разматрање резултата  са  пробног  завршног испита.  Стручни  сарадник  Маја  Стошић
износи извештај пробног завршног испита који је одржан 25. и 26. марта 2022. године. 

Првог дана ученици су радили тест из математике, а другог дана тест из српског језика, као
и комбиновани тест. Резултати су следећи: српски језик 11,95, математика 9,58, комбиновани тест
12,83 (од укупно 20 питања), с тим што је физика 1,83 (3 питања),  биологија 4,22 (5 питања),
хемија 2,83 (3 питања), географија 3,05 (4 питања) и историја 1,48 (4 питања). Тест ученици нису
лоше урадили, деца су се добро снашла, што не значи да ће тест са завршног испита бити исте
тежине.  Сваки  предметни  наставник  је  предходно  радио  припрему  са  ученицима.  Припремна
настава се одвија још од полетка године, а сваки ученик може да се консултује са предметним
наставником. 

5) Изјашњавање о слободним активностима. Директор школе истиче да
су одељенске старешине добиле листиће на којима су уписани предмети од 5.
до 8. разреда, где се већина родитеља изјаснила која су то три предмета које
би  желели  да  њихова  деца  изучавају.  Родитељи  4.  разреда  највише су  се
изјаснили: 

- од укупно 6 одељења 5 одељења се изјаснило за предмет: „Вежбањем до
здравља“,

- од укупно 6 одељења 4 се изјаснило за предмет „Чувари природе“,
- од укупно 6 одељења 3 се изјаснило за предмет „Музиком кроз живот“.

То је за будући 5. разред.  
За 6. разред, од укупно 4 одељења 5. разреда:

- 4 одељења су се изјаснила за предмет „Вежбањем до здравља“,
- 3 одељења су се изјаснила за предмет „Чувајмо нашу планету“,
- 2 одељења су се изјаснила за предмет „Музиком кроз живот“.

У 7. разреду:
- 4 одељења су се изјаснила за предмет „Домаћинство“,
- 3 одељења за предмет „Моја животна средина“, 
- по  2  одељења  за  предмет  „Уметност“  и  за  предмет  „Филозофија  са

децом“.
У 8. разреду:

- 4  одељења  су  се  изјаснила  за  предмет  „Домаћинство“  и  за  предмет
„Филозофија са децом“,

- 3 одељења су се изјаснила за предмет „Моја животна средина“.

Наведени предмети ће се изучавати само у једном разреду, те ако се нпр.
одређени  предмет  буде  изучавао  у  5.  разреду,  ученици  неће  учити  исти
предмет и у наредним разредима.  
О слободним активностима детаљно ће бити постављено на сајту школе.

6)  Упознавање  Савета  Родитеља  о  избору  уџбеника.  Стручни  сарадник  Маја  Стошић
истиче да се ове године избор уџбеника за школску 2022/2023. годину врши на следећи начин:
потребно је извршити избор уџбеника за 4. и 8. разред за период од 4 године, што значи да су
прошле године 8. разред и 4. разред по новом плану и програму одабрали одређене уџбенике. Ове
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године они су бирали уџбенике на годину дана, тако да они имају право да мењају уџбенике и да
одаберу уџбенике на 4 године.  Пошто је одабран нови предмет „Техника и технологија“ за  7.
разред, потребно је одабрати уџбеник за тај предмет. Директорка Драгана Нешић навела је да ће
ученици 1. разреда бесплатно добити уџбенике. 

С обзиром да према новом закону, школе више не смеју да набављају уџбенике, оне једино
смеју  да  упознају  родитеље са  списковима који  су  то  уџбеници које  би родитељи требало да
набаве и евентуално да их обавесте о набављачима, где родитељи могу набавити уџбенике и на
рате.  Један од  родитеља  поставио је  питање  да  ли родитељи могу  да  набављају  књиге  преко
фондације  „Алек  Кавчић“.  Према  његовим  тврдњама,  књиге  те  фондације  имају  дозволу  и
одобрене  су  од  стране  Министарства  просвете.  Разлика  је  у  томе  што  остали  издавачи  имају
профит, а код ове фондације то није тако и оне су неупоредиво јефтиније. Док код других издавача
књиге коштају 10.000,00 дината,  те исте књиге набављене преко ове фондације коштају дупло
мање. Родитељ је поделио примерак књиге члановима Савета родитеља како би се упознали са
уџбеницима ове фондације.

Директорка  је  појаснила  како  да  родитељи  знају  да  ли  је  одређени  уџбеник  валидан.
Наиме, учитељи ће добити списак валидних уџбеника, а такође тај списак биће постављен и на
сајту школе.  Директорка истиче да су,  из њеног личног искуства док је радила као наставник
српског језика, најбољи уџбеници издавача „Вулкан“. Такође, она наводи да се избор уџбеника
врши  на  активу.  Дакле,  актив  сваког  разреда,  одлучује  о  избору  уџбеника  за  сваки  предмет
понаособ. Један од родитеља навео је да је од издавача „Бигз“ добио понуду за уџбенике од 2. до 4.
разреда, а предност овог издавача је у томе што омогућују куповину уџбеника на више рата. Што
се тиче услова за добијење бесплатних уџбеника, они остају исти.

7)  Текућа  питања.  У оквиру  ове  тачке  један од  родитеља истиче  проблем са  којим се
ученици  сусрећу.  Наиме,  поједини  наставници  тврде  да  одређене  лекције  у  уџбенику  нису
обрађене на адекватан начин, те су ученици принуђени да копирају лекције. Директорка је истакла
да ученици често злоупотребљавају „Вибер групу“, чија је намена била да се олакша настава за
време короне, а да се с обзиром на новонасталу ситуацију „Вибер групе“ могу угасити. Још један
од  проблема  јесте  употреба  електронских  цигарета.  Ученици  наручују  ове  цигарете  преко
интернета. У циљу решавања овог проблема, наставници и помоћно особље дежурају, али то није
довољно како би се овај проблем искоренио. Такође, у школи је прошла наредба да је забрањена
употреба било каквих психоактивних супстанци, као и електронских цигарета. 

Што  се  тиче  предстојеће  матуре,  разредне  старешине  су  поставиле  питање  да  ли  би
прославе  матуре  могле  да  се  одвијају  ван  града.  Директорка  је  истакла  да  би  организација
прослава матуре требала да се одвија у договору између разредних старешина и родитеља. Што се
тиче мале матуре, ученици традиционално славе у просторијама школе. 

Један од проблема јесте и употреба мобилних телефона у школи. Према наводима једног
од родитеља који је забранио детету ношење телефона у школи, дете је због тога исмевано од
стране својих школских другова. Родитељи су дискутовали и о томе да ли би одузимање телефона
од ученика имало одређене ефекте. Директорка сматра да би решавање овог проблема требало да
потекне  из  неких већих средина,  како  би било прихваћено и  у  мањим срединама,  као  што је
Сурдулица.
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Пошто више нема питања и предлога председник закључује седницу.
Седница је завршена у 20.30 часова.

Записничар,                                                                                           
Председник Савета родитеља

ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ                                                                            
ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ
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