
Записник са I седнице Савета родитеља Техничке школе са домом ученика „Никола 

Тесла“ у Костолцу одржане у четвртак, 13.09.2018. у 17 часова 

 

Поред чланова Савета родитеља седници присуствује директор, др Горан 

Несторовић, педагог, Зорица Спасић, помоћници директора, Ирена Ајдачић и Светлана 

Милићев, организатор практичне наставе Снежана Пантић и  секретар школе, Биљана 

Максимовић. Присутно је 29 родитеља. 

Седницу је отворио досадашњи председник Дејан Вренгић који је предложио 

следећи дневни ред: 

1. Верификација мандата новоизабраним члановима 

2. Избор председника и замена председника Савета родитеља за 2018/19. 

годину 

3. Усвајање записника са претходне седнице 

4. Избор представника Савета родитеља у општински Савет родитеља 

5. Предлог представника Савета родитеља за обавезне тимове у установи 

6. Извештај о раду Савета родитеља за 2017/18. годину 

7. Извештај о успеху ученика на крају школске 2017/18. 

8. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2017/2018. 

годину. 

9. Разматрање извештаја о раду директора за школску 2017/18.  

10. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације и насиља у 

школској 2017/18. 

11. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2018/19. годину 

12. Разматрање плана рада директора за школску 2018/19.  

13. Разматрање програма заштите ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

14. Сагласност на правце свих екскурзија ученика у школској 2018/19. 

15. Разматрање и доношење одлуке о дневницама за екскурзију IV разреда – 

Грчка 

16. Ученички динар – Осигурање, Црвени крст, Обезбеђење, Ужина 

17. Разно 

 

 



1. Верификовани су мандати чланова Савета родитеља. То су као и сваке године 

родитељи ученика првог разреда као и родитељи који су се променили у другим 

одељењима. Прочитана су имена и верификовани су мандати свих чланова 

Савета родитеља, којих има укупно 32. 

2. Седницу је отворио и прочитао дневни ред досадашњи председник Дејан 

Вренгић. Директор је упознао чланове Савета родитеља да је потребно да се на 

почетку сваке године изабере председник и заменик председника. По 

Пословнику о раду С. Р. гласање је јавно. Предложен је поново досадашњи 

председник Дејан Вренгић, одељење Е31, а за заменика Добрица Живановић 

М41. Предлог је једноглано усвојен. 

3. Прочитан је записник са претходне седнице који је једногласно усвојен. 

4. За представника Општинског Савета родитеља поново је предложен досадашњи 

представник Дејан Вренгић. Овај предлог је једногласно усвојен. 

5. Предложени су представници родитеља у обавезне тимове у школи: 

- Стручни актив за развојно планирање – Јован Милачић Е33 

- Тим за инклузивно образовање – Ивица Николајевић Е21 

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – 

Дејан Радисављевић М43 

- Тим за самовредновање – Саша Илић Р21 

- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Добрица Живановић М41 

- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Данијелка 

Пауновић М13 

- Тим за професионални развој – Данијела Карадаревић Е32 

      Овакви предлози су једногласно усвојени. 

 

6. Педагог школе прочитала је извештај о раду Савета родитеља у школској 

2017/18. години. Савет родитеља одржао је седам састанака и набројана су сва 

питања која су разматрана на састанцима. Извештај је једногласно усвојен и 

саставни је део овог записника. 

7. Извештај о успеху ученика на крају 2017/18. године прочитала је педагог школе. 

Извештај о успеху по разредима и на нивоу целе школе је усвојен и саставни је 

део овог записника. 

8. O извештају о раду и реализацији Годишњег плана рада 2017/18. говорио је 

директор школе. Извештај је дат у писаној форми и дат је на разматрање. 



Директор је известио родитеље о раду школе у свим областима и истакао 

најбитније. Није било дискусије по овом питању па је усвојен једногласно 

овакав извештај. 

9. Директор је известио родитеље о свом раду у протеклој 2017/18. години. Он је 

истакао да извештај о раду школе прати и његов рад. Он је прошао кроз све 

области његовог рада и ангажовања, а посебно је истакао важност безбедности 

ученика као једну од најбитнијих тачака која ће увек имати приоритет. 

Родитељи су једногласно усвојили ову тачку дневног реда. 

10.  Извештај о раду тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања поднела је педагог школе. Он садржи све 

активности тима у прошлој школској години. Истакнута је добра сарадња са 

свим радницима школе, а све у циљу безбедности ученика и свих запослених. 

Ова тачка је једногласно усвојена. 

11.  Директор је говорио о Годишњем плану рада школе за 2018 /19. годину и које 

су све планиране активности што се тиче материјално – техничких услова, 

кадрова, организације рада школе, обавезних и факултативних активности 

школе, стручних већа за област предмета, плановима рада органа управљања, 

стручног усавршавања, сарадња са друштвеном средином. Ова тачка је 

једногласно усвојена. 

12.  У оквиру ове тачке директор је говорио о свом плану рада за школску 2018 /19. 

годину који је једногласно усвојен. 

13.  Прочитан је програм заштите ученика од насиља и све активности које су 

предвиђене како би се обезбедили оптимални услови за несметан рад и боравак 

ученика. Програм је разматран на Наставничком већу и Ученичком парламенту. 

Програм је једногласно усвојен. 

14.  Родитељи су упознати да су одељењска већа усвојила правце свих екскурзија, 

од прве до четврте године као и правце стручних екскурзија.  

То су: 

I разред – Костолац – Златибор 2 дана 

II разред – Костолац – Сремски Карловци – Нови Сад – Суботица 3 дана 

III разред – Костолац – Златибор 3 дана 

IV разред – Костолац – Паралија (Грчка) 5 дана 

 

Стручне екскурзије: 



I партија М21, М23, Е22 и Е23 Костолац – Ваљево 

II партија Е21, Е31, М22 и М32 Костолац – Фијат Крагујевац 

III партија Е32, Е33, М31 и М33 Костолац ХЕ „Овчар бања“ – Златибор 

дводневна 

IV партија Р11, Р21 Костолац – Јелен до 

V партија Р31, Р41 Костолац – Каона 

  

  Усвојени су правци свих екскурзија. Родитељи су дали сагласност на правце свих 

екскурзија у школској 2018/19. 

 

15.  Директор је обавестио родитеље да је спроведен поступак у јуну за екскурзију 

ученика четвртог разреда да би била спроведена што раније. Екскурзија ће се 

спровести почетком октобра и биће организовани родитељски састанци пре 

одласка. Председник Савета родитеља је предложио да и директор школе иде на 

екскурзију и води ученике заједно са одељењским старешинама ученика 

четвртог разреда. Предлог је стављен на гласање и једногласно прихваћен. Савет 

родитеља одлучује о дневницама за пратиоце, одељењске старешине и вођу 

пута. Предложено је да дневница буде као и ранијих година 3.100,00 динара по 

ученику. 

Родитељи су једногласно усвојили висину дневница за наставнике матурске 

екскурзије (Костолац – Грчка – Паралија). 

16.  Директор је обавестио присутне да је урађен примерак уплатнице за плаћање 

ткзв. ученичког динара у који улази плаћање – осигурање ученика 300 динара, 

црвени крст – 50 динара, обезбеђење 400 + 400 (прво и друго полугодиште). 

 

Претходно је изабрана комисија, коју су чинили Слађан Арсић, Дејан Благојевић 

и Дејан Радисављевић који су отворили пристигле понуде осигуравајућих кућа. 

Комисија је изабрала да ученици буду осигурани преко „Дунав“ осигурања о чему 

постоји записник. Овај предлог је једногласно усвојен.  

Директор је такође обавестио родитеље да ученици могу да се пријаве за ужину 

из школске кухиње и да је цена за месец дана 1.000,00 динара. 

 



17.  Под тачком разно председник је упознао родитеље да они могу да закажу 

родитељски састанак у договору са одељењским старешинама уколико има 

потребе или уколико се појави неки проблем. 

 

Записник водила,                                                                 Председник Савета родитеља 

З. Спасић                                                                             Дејан Вренгић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


