
Извештај са седнице Савета родитеља одржане 12.09.2019. 

године 

 

У Четвртак 12.09.2019. године са почетком у 15:15 часова, 

одржана је седница Савета родитеља са следећим дневним редом: 

 

1. Утврђивање састава Савета родитеља за 2019/20 годину. 

2. Информације између 2 седнице 

3. Разматрање Годишњег плана 

4. Сагласност за програм наставе у природи и екскурзија за 2019/20 г. 

5. Избор понуђача за осигурање ученика  

6. Доношење одлуке за увођење ђачког динара 

7. Разно 

  На овој седници је присуствовало 29 родитеља и читањем нових 

чланова је утврђен састав Савета родитеља за 2019/20 годину. 

У оквиру друге тачке дневног реда директор се осврнуо на прошлу 

школску годину, нагласио је да су сви ученици успешно завршили годину, 

као и да су изнад просека завршени завршни испити и сви су уписали 

жељене средње школе. Такође је поменуо и успехе постигнуте на 

такмичењима у протеклој години. 

Ново у овој школској години је увођење ел. Дневника и 

дигитализација учионица. Очекује се доста нових рачунара у наредном 

периоду.  

У току су радови на реконструкцији школе у Плочи, завршетак радова 

се очекује крајем године.  

Током летњег распуста одрађена је гасна котларница у матичној 

школи што ће много олакшати грејање у наредном периоду.  

 Најављена је прослава дана школе за 25.10. и долазак великог броја 

гостију.  

Такође, најављено је и расписивање конкурса за директора школе. 

 У оквиру теме о Годишњем плану рада школе дошло се до закључка 

да су све активности у оквиру школе садржане у овом плану. 

Донета је и сагласност о извођењу наставе у природи и екскурзија. 



Наредних месец дана се очекује расписавање тендера.  

На почетку седмице представница ,,Generali“ осигурања је изнела 

њихову понуду. Од укупно 5 понуђача( Дунав, Generali, Триглав, 

Миленијум и Уника) 

Након читања понуда и разматрања усвојена је одлука да 

Осигуравајућа кућа ове године буде Дунав осигурање, а годишње 

осигурање сада је 400,00 по осигуранику. 

 Ученички динар је усвојен и остао на истом износу као и раније. 

500,00 за прве и 250,00 за друго дете које похађа ову школу. 

За члана Општинског савета родитеља једногласно је изабран Милош 

Ђорђевић. 

 На иницијативу школског руководства једногласно је усвојен предлог 

о реализацији продуженог боравка за III и IV разред.  

 

У Александровцу      

12.9.2019. 

 


