
Извештај са седнице Савета родитеља одржане 26.06.2019. 

године 

 

У Среду 26.06.2019. године, одржана је седница Савета 

родитеља са следећим дневним редом: 

 

1. Информације између две седнице савета родитеља  

2. Информације о успеху и дисциплини  ученика након 2. полугодишта 

3. Информације о реализацији завршног испита 

4. Разматрање извештаја о реализацији школског програма у 2018/19 

години  

5. Разматрање извештаја о реализацији годишњег програма рада  у 2018/19 

години 

6. Разматрање извештаја о реализацији развојног плана у 2018/19 години 

7. Разматрање извештаја о самовредновању 

8. Извештај о реализованим екскурзијама и наставном програму 

9. Извештај о раду школских тимова 

10. Разматрање анекса школском програму 

11. Предлог годишњег плана за 2019/20 годину. 

12. Избор уџбеника за II и VI разред 

13. Предлог програма наставе у природи и екскурзије ѕа 2019/20 годину 

14. Разно 

 

- На седници је присуствовало 23 родитења. 

- На почетку је директор информисао родитеље о одржаним 

такмичењима, резултати су одлични, чак 5 републичких такмичења. 

Родитеље је информисао и о завршном испиту који је такође протекао 

одлично (полагање је одржано 17, 18 и 19 јуна) 

- У генерацији 2004. годиште има 10 вуковаца, 5 из матичне школе и 5 

са терена. Ученици од 1. до 7. разреда су успешно завршили школску 

годину и врло мали број њих ће бити упућени на поправни испит. 

- У наредном периоду се очекује обнова школе у Плочи. Вредност 

радова је 52 милиона динара, а извођач је “Грађинг” Александровац 

- Крећу и радови на гасној котларници, Општина је доделила средства 

у вредности од 3 милиона динара. 

- Сређена је још једна учионица (укупно 22 у овој школској години) 

- Постављен је УВ индикатор, а очекује се увођење интернета 

- 25. Маја, прослављено је 150 година школе у Плешу. 

- “Звоно као спас” прославило је 20 година. 

- Рекреативна настава и екскурзије успешно су реализоване. 



- Школски и годишњи план су реализовани у потпуности. 

- Развојни план је такође реализован, сређено је 1500 м2 дворишта. 

- Помоћник директора је изнео извештај о раду свих 9 тимова, као и 

тима за самовредновање. 

- На основу промене плана и програма за II и VI разред ученици ће 

морати да купују нове уџбенике (хор и оркестар, чувари природе и 

цртање и сликање се уводе као обавезни изборни предмети) ђачки 

парламент и савет родитеља донели су одлуку о избору уџбеника што 

је једногласно усвојено. 

- Родитељи су информисани о предлогу рекреативних настава и 

екскурзија за следећу школску годину. 

- Директор је са својим тимом обишао 38 колега како би се уверио да 

се настава одвија по плану и програму. 


