ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА
САВЕТА РОДИТЕЉА
одржаног 1.12.2016. године са почетком у 19.00 часова
Други састанак Савета родитеља ЕТШ „Раде Кончар“ у школској 2016/2017.
години одржан је дана 1.12.2016. године са почетком у 19.00 часова. Састанку
присуствујe 28 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.
2.
3.
4.
5.

Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода
Предлог мера за унапређивање образовно-васпитног рада
Савети за активно укључење родитеља у образовање деце
Безбедност ученика
Разговор о актуелним темама

Тачка 1.
У оквиру ове тачке родитељима је приказана презентација на којој су могли да
виде успех ученика на крају првог класификационог прериода и у оквиру тога закључе
какав је успех њиховог одељења у односу на остале.
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Записник са састанка Савета родитеља
На горњој слици (извод из комплетне презентације која је доступна на следећем
линку ) приказан је укупан број недовољних оцена по одељењима за све четири
године, а комплетна презентација ће бити доступна родитељима.
Током саме презентације, директорка школе је коментарисала неке битне детаље
који су могли имати и вероватно имају утицаја на успех. За разлику од претходних
година, ове године су ученици првог разреда постигли бољи успех од осталих, а
вероватан узрок је то што, у поређењу са другима, изостају мање и што су уписали
једну од првих жеља.
Родитељи су такође коментарисали успех уз констатацију да постоји велики број
недовољних оцена.
Тачка 2.
Предлози мера су: већа и чешћа контрола ученика од стране родитеља, чешће
оцењивање, а пре свега редовно похађање наставе, што је предуслов да се више запамти
на часу и да се чешће одговара. Неопходно је да ученици који имају проблема у
савлађивању наставе редовно иду на допунску наставу. Наглашено је још једном да
ученик може похађати допунску наставу код било ког професора који предаје одређени
предмет, као и то да може ићи код више професора који предају исти предмет, што би
им омогућило да боље науче и увежбају оно што им представља тешкоћу.
Тачка 3.
Савети за родитеље су честа и редовна контрола нарочито када је редовност
похађања наставе у питању, јер се показало да ученик који зна да га родитељ редовно
контролише има више мотива да боље савлада предмет.
Тачка 4.
Када је безбедност ученика у питању, сами ученици су се у анкетама и у
разговору на састанку Тима за борбу против насиља изјаснили да се осећају безбедним,
нарочито у објекту у Браће Грим, а у нешто мањој мери и на Карабурми, уз напомену
да се ту као претња сигурности препознаје само окружење школе на Карабурми. Било је
појединачних инцидената међу ученицима, како је директорка нагласила, уз то да се
сада пре свега питају родитељи ученика који су доживели неки облик насиља питају
какву казну очекују да онај ко је извршио насиље добије. На питање шта да се ради,
родитељи су најчешће за то да ученик не буде искључен из школе.
Што се тиче два инцидента која су се десила на улици, школа је реаговала на све
што се дешава на улици, али је за то задужена полиција. Родитељи морају да то пријаве
полицији.
Што се тиче случаја који се десио у 3/3, што је за последицу имало казну за оба
ученика и премештање виновника у друго одељење (што је позитивно утицало на
њега), представник одељења, Ракић Јелена, сматра да је требало да обојица добију исту
казну.
Представник одељења 1/1 је нагласила да су се ученици жалили разредној да их
један ученик провоцира, и она је правовремено и на примерен начин реаговала.
Тачка 5.
Поред тема о којима се дискутовало у оквиру горе наведених тачака,
представник 2/7 поставио питање у вези са електронским дневником – када ће и да ли
бити доступан родитељима. Одговор директорке био је да школа тренутно нема начина
нити средстава да
Састанак је завршен у 19.15.
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У Београду, 1.12.2016. год.
Записничар, Александра Милошевић
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Председник Савета родитеља,
Ракић Јелена.

