ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САСТАНКА
САВЕТА РОДИТЕЉА
одржаног 13.9.2016. године са почетком у 17.30 часова
Први састанак Савета родитеља ЕТШ „Раде Кончар“ у школској 2016/2017.
години одржан је дана 13.9.2016. године у 17.30 часова. Састанку присуствујe 31 од
укупно 43 родитеља, директорка школе Биљана Коваћевић и професор задужен са рад
са Саветом, Александра Милошевић. Пошто је прозивањем и пребројавањем присутних
родитеља установљено да постоји кворум, једногласно је усвојен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Конституисање Савета, избор председника, заменика, записничара, чланова
школских тимова
2. Избор члана Савета као представника за Школски одбор уместо Љиљане
Пејаковић којој је мандат престао
3. Информација о резултатима уписа ученика у први разред школске
2016/2017.године
4. Упознавање са Извештајем о раду школе у протеклој години
5. Упознавање са организацијом рада школе
6. Припремљеност школе за почетак наставе (извршени радови и радови који
предстоје)
7. Избор агенције за физичко обезбеђење школе.
8. Избор осигуравајуће куће на основу приспелих понуда.
9. Питања и предлози родитеља
Тачка 1.
Једногласно је потврђено конституисање Савета родитеља.
Чланови Савета родитеља Електротехничке школе „Раде Кончар“ у 2016/2017.
години су:
Матић Момчило
2/1
Неранџић Вида
2/2
Станковић Жаклина
Котуровић Душан 2/4
Баста Ђуро 2/5
Вешковић Драгана 2/6
Тодоровић Мирољуб
Маринковић Милица
Маријановић Снежана
Радоњић Слађана 2/10
Пантелић Александра
Куштримовић Дражен

Симоновић Драгана 1/1
Пештерић Драгана 1/2
Митровић Дарко 1/3
Страњина Маја 1/4
Поплишан Јелена 1/5
Егић Татјана 1/6
Спајић Мануела 1/7
Величковић Ђорђе 1/8
Арбина Арнолд 1/9
Тодорић Горан 1/10
Малетић Жељко 1/11
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2/3

2/7
2/8
2/9
2/11
3/1
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Николић Мирјана
Ракић Јелена 3/3
Марјановић Ида
Буквић Миленко
Максић Драгица
Новоградец Весна
Ђорђевић Снежана
Ћировић Милоје
Шпановић Божан
Јовановић Драган

Левајац Иван 4/13
Антонијевић Мирослав
Ракић Дејан 4/4
Јовановић Светлана 4/5
Мијаиловић Зорица 4/6
Стевановић Лидија 4/7
Вујић Сузана
4/8
Милошевић Србољуб
Исидоровић Златомир
Романић Наташа
4/11

3/2
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11

4/2

4/9
4/10

Родитељи су инсистирали да избор за председника Савета буде обављен јавним
гласањем, па су се тако и изјаснили – сви родитељи, њих 31 је гласало за то да не буде
тајног гласања за све чланове који треба да буду изабрани.
За председника Савета родитеља једногласно је изабрана Ракић Јелена. За
заменика председника Савета родитеља једногласно је изабрана Максић Драгица. За
записничара је изабрана Александра Милошевић, професор задужен са рад са Саветом.
За Стручни тим за самовредновање једногласно је изабрана Симоновић Драгана.
За Стручни тим за развојно планирање једногласно је изабран Јовановић
Драган.
За Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања једногласно је изабрана Ракић Јелена.
Тачка 2.
Родитељи су инсистирали да избор за представника Савета за Школски одбор
буде обављено јавним гласањем, па су се тако и изјаснили – сви родитељи, њих 31 је
гласало за то да не буде тајног гласања.
Као представник Савета родитеља за Школски одбор једногласно је изабрана
Маринковић Милица (представник 2/8) – 30 гласова за, а уздржана је била сама
Маринковић Милица.
Тачка 3.
Директорка школе је дала информацију о резултатима уписа ученика у први
разред школске 2016/2016.године. За разлику од многих других школа, ЕТШ „Раде
Кончар“ је попунила сва одељења првог разреда већ у јуну, што много говори о самом
квалитету школе и поверењу које ученици и њихови родитељи имају у њу. До сада се
исписао релативно мањи број ученика, има и оних који су се у међувремену уписали,
тако да школска година почиње са попуњеним одељењима. Такође је наглашено да је за
упис у нашу школу било потребно много више бодова него претходне године, и да се
при преласку ученика из школе у школу води рачуна да ученик који треба да буде
примљен има одговарајући број бодова.
Родитељима је такође саопштено да је на дан 1.9.2016. године у школу било
уписано укупно 1108 ученика и то: у први разред 331, у други разред 295, у трећи
разред 261, а у четврти разред 221 ученик.
У оквиру ове тачке, директорка је нагласила да се трудимо да ученици заиста
науче што више, а да им професори пренесу што више знања.
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Тачка 4.

одличних

врлодобрих

292

24

97

156

14

23

Други

264

257

36

95

116

8

7

Трећи

235

221

40

72

80

29

14

Четврти

267

265

65

84

91

24

2

Укупно

1081

1035

165

348

443

75

44

Понавља
разред

Завршило
разред

315

довољних

укупно

Први

добрих

Разред

Родитељи су упознати са Извештајем о раду школе у протеклој години, при чему
је саопштено да је успех био као што је наглашено у табели:

На нивоу школе, ово су резултати са којима можемо очекивати да ће успех бити
све бољи.
Родитељи су у кратким цртама обавештени о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2015/2016., а упознати су и са садржајем Годишњег плана рада за
школску 2016/2017. годину.
У оквиру ове тачке, директорка је Савету родитеља поднела извештај о свом
раду у протеклој школској години.
Тачка 5.
Што се тиче упознавања са организацијом рада школе, правилима понашања,
кућним редом, родитељи су добили обавештење на родитељским састанцима, те није
било додатних питања.
Тачка 6.
Родитељи су информисани о опремљености школе за почетак наставе
(извршеним радовима и радовима који предстоје). У периоду од последње две године,
набављено је око 80 рачунара, окречене су учионице и ходиници, хоблован је паркет и
поправљене табле, а током школске 2015/2016. године урађено је следеће:
 У четири учионице и свечаној сали постављени су пројектори са платнима, што
је допринело осавремењивању наставног процеса.
 Извршена је санација и сређивање два професорска и три ђачка WC-а
 Обезбеђена су средства за замену котлова у згради Сврљишкој 1, чиме се надамо
да ће бити решен проблем грејања који постоји већ десет година а можда и
више.
 Директорка је радила на реализацији планираних екскурзија, расписивањем и
реализацијом тендера за нове и директним руковођењем и реализацијом
Матурске екскурзије од 06. до 12. октобра 2015. године. Ова екскурзија је
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успешно реализована, без и једног инцидента, наравно захваљујући доброј
припреми и изванредној сарадњи свих актера екскурзије.
Реализовано је матурско вече, које је као и екскурзија протекла без и једног
инцидента.
Директорка се бавила проблемима крова Школе тј. његовом хитном санацијом
због прокишњавања.
Постављена су паник светла у обе зграде, а сређена је и громобранска
инсталација.
Реализована је израда зида и на тај начин затворено двориште зграде у
Сврљишкој 1.
Ученик 2/8 који има специфичне проблеме са видом донирао је беле табле које
су му потребне, а које су постављене у учионици број 16.

На жалост, ове године дошло до проблема са распоредом часова, пошто нас је
доцент са Математичког факултета коме је поверена израда распореда довео у
ситуацију да почнемо школску годину са недовршеним распоредом. Један родитељ је
поставио питање да ли распоред једноставно може да се „преслика“, али му је
објашњено да је то немогуће, пре свега због другачије поделе предмета на наставнике, а
још више што се предмети мењају са тиме како који образовни профил улази у систем,
као што је то ове године са образовним профилима електротехничар мултимедија и
електротехничар за електронику на возилима. Колегиница је почела да ради нови
распоред и надамо се да ће за месец дана све доћи на своје место. Уобичајено је да мора
проћи бар две недеље пре но што се распоред до краја изнивелише.
Тачка 7.
Што се тиче избора агенције за обезбеђење, директорка је нагласила да је
пресудно да остане иста особа која је и до сада обезбеђивала школу, првенствено због
сјајног односа са ученицима, и изузетног међусобног уважавања, тако да су се
родитељи једногласно сложили да агенција „Зоран Тодоровић“ и даље обезбеђује
школу, пре свега зато што Александар Милићевић који обезбеђује објекат у Браће Грим
има сјајан однос са ученицима и родитељи у њега имају потпуно поверење. Родитељи
су били једногласни у похвалама када је Александар Милићевић у питању, тако да је
једна мајка говорила о томе са колико је пажње Александар испратио полагање
поправних испита и тиме помогао ученицима да преброде ту стресну ситуацију, а више
родитеља је навело примере због којих сматрају да он и даље треба да обезбеђује
школу, све у прилог томе да родитељи ученика првог разреда буду боље упознати са
предлогом.
Ова тачка је била повод за разговор о безбедности, па је директорка нагласила да
је ово релативно мирна школа. Ученицима је забрањено да носе навијачка обележја.
Ученици имају поверења и у обезбеђење, школског полицајца и у професоре, све
говоре, па имамо могућност да реагујемо на време. Карабурма је позната ко место где
може доћи до инцидента, али се трудимо да до тога не дође, па се ученици упућују да у
поподневној смени излазе на главни улаз када пођу кући.
Директорка је посебно нагласила да ми не бисмо били тако озбиљна школа да
нисмо имали подршку родитеља. Трудимо се да ученике научимо како да прођу кроз
живот и постану људи уз велику подршку родитеља.
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Тачка 8.
Родитељи су од приспелих понуда осигуравајућих друштава тражили оно које
исплаћује надокнаде кад је у питању лакша повреда, а оно које одговара могућностима,
и уклапа се у износ од 300 динара колико би требало да га плаћају ученици. Изабрана је
понуда осигуравајућег друштва „Винер штедише“.
У складу са тим је намена коришћења новчаних средстава по којој се
предложени иснос за уплату распоређује на следећи начин (а по предлогу са којим се
сагласио Савет на петом састанку за школску 2014/2015. који је одржан у јуну, а кога је
требало). Родитељи су једногласно усвојили да:
 ученици који су уписали први разред школске 2015/2016. године уплаћују износ
од 1000 динара, на име следећег:
о
осигурање – 300 динара
о
идентификациона картица – 150 динара
о
набавка и штампање сведочанстава – 100 динара
о
школско обезбеђење (прва рата) – 150 динара
о
матична књига – 150 динара
о
ђачка књижица – 150 динара
Ученик не плаћа у следећим случајевима: уколико су 2 детета у школи, плаћа
само један, уколико су родитељи незапослена или расељена лица, не плаћају ништа.
Тачка 9.
Постављено је питање електронског дневника. Директорка је рекла да су мале
шансе да заживи, пре свега зато што је потребно да имамо јаку заштиту, а то нам са
овим средствима није доступно. Сматрамо да подаци не треба да буду изложени упаду
у систем (а један од бивших ученика је показао да је то могуће), а такође мислимо да је
много боље да родитељ сазна оно што га интересује у личном контакту са одељенским
старешином и са предметним професорима. Председница Савета је такође навела лични
пример одличне сарадње са професорима и одељенским старешином, што је уједно био
доказ да се не може увек веровати ученицима, да ученике треба стално контролисати и
да је разговор неопходан.
Што се закашњења на први час тиче, професори упишу који су ученици стигли у
току првих петнаест минута и ти часови се правдају.
Постављено је питање екскурзије за трећи разред. Биће реализована у априлу,
иду одељења у којима се изјаснило најмање 60% ученика, цена је 105 евра и плаћа се у
10 рата. Дестинација је Будимпешта.
Састанак је завршен у 19.15.
У Београду, 13.9.2015. год.
Записничар, Александра Милошевић
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Председник Савета родитеља,
Ракић Јелена.

