
                                                                 Записник 

                                     са  19. седнице Школског одбора ОШ Аца Алексић  

Седница je одржана  23.04 .2019.године  у  14,00 часова 

                                                      Дневни ред                                                     

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора 

2. Информације између две седнице Школског одбора 

3. Информација о успеху и дисциплини ученика након тромесечја 

4.Усвајање Извештаја по завршном рачуну за 2018.године 

5. Разно 

Присутни чланови Школског одбора:    Данијела Дубовац, Душко Дуњић , Христо Савић , 

Милан Миљковић, Олга Гошић ,Радољуб Јованчевић .  Остали присутни: Михајло 

Милинчић,директор  , Драгољуб Ботуњац , Бојан Милетаковић и Милијана Крцић.  

Седницом председава  Данијела Дубовац председник Школског одбора.-Постоји кворум 

за одржавање седнице.Усваја се предложени дневни ред.  

1.Усвајање записника са претходне седнице  Школског одбора- Усваја се записник са 

претходне седнице школског одбора; одлука се доноси једногласно. 

2.Информације између две седнице Школског одбора: Реферише директор школе:  

Информације о пробном завршном испиту; заказано матурски вече; били смо домаћини 

на шест општинских такмичења; имамо ученике за пет републичких такмичења; одржаће 

се обука од стране саветника школске управе- вредновање квалитета рада установе; 

одржане седнице поводом завршетка тромесечја; информација о посетама школама на 

терену; предстоји нам реализација екскурзија; информација о упису ученика у први 

разред;промена хотела за екскурзију ученика седмог разреда- уесто у Ваљеву збг 

реновирања хотела ученици ноће у хотелу „Дивчибаре“ ; васкршње честитке. 

3. Информација о успеху и дисциплини ученика након тромесечја 

Реферише Драган Рилак - Чита извештај о успеху и дисциплини ученика, по разредима; 

успех и дисциплина ученика су на нивоу прошлогодишњег; дисциплина ученика- смањено 

неколико оцена из владања ; појачати рад са ученицима осмог разреда због завршног 

испита . 



4. Усвајање Извештаја по завршном рачуну за 2018. годину 

Извештај  по завршном рачуну  достављен у материјалу за седницу Школског одбора. 

Реферише  Милијана Крцић – образлаже извештај по завршном рачуну; износи податке о 

приходима, расходима, обавезама према добављачима.. 

Одлука Школског одбора: Усваја се  Извештај  по  завршном рачуну за 2018.годину  ; 

одлука се доноси једногласно, саставни део одлуке чини Извештај. 

5. Разно 

- поновиће се поступак јавне набавке за гасну котларницу 

- на дан школе у Уздину иду представници колектива и ученици  који изводе представу. 

 

  

   записничар                                                                             председник Школског одбора 

  Тања Ћирковић                                                                                   Данијела Дубовац 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У  ЧЕТВРТАК  27.06.2019.  године са почетком у 14 ,00 часова одржаће се  20.седница 

Школског одбора  OШ „Аца Алексић“  за коју се предлаже следећи 

 

                                                        Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора 

2. Информације између две седнице Школског одбора 

3. Информација о успеху и дисциплини ученика након другог полугодишта 

4 .Информација о реализацији завршног испита 

5. Доношење Анекса Школском програму 

6. Измена Плана јавних набавки 

7.Нацрт Годишњег програма рада за школску 2019/2020 годину 

8. Разно 

 

 

 

                                                                              Председник Школског одбора  

                                                                          Данијела Дубовац 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА  19.СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА              

                                   OШ“АЦА АЛЕКСИЋ“ У АЛЕКСАНДРОВЦУ 

 

 

      На седнници Школског одбора ОШ“Аца Алексић“ у Александровцу  одржаној 

23.04.2019.године разматране су предложене тачке дневног реда и утврђено је следеће: 

- Усвојен је  записник са претходне  18.седнице Школског одбора 

- Директор школе поднео је члановима  Школског одбора информације између две 

седнице Школског одбора 

- Чланови школског одбора информисани су  о успеху и дисциплини ученика након првог 

полугодишта 

-Усвојен је  Извештај  по завршном рачуну за  2018.године 

 

 

 

                                                                                                         Председник Школског одбора 

  24.04.2019.                                                                                              Данијела Дубовац 


