ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕГ САСТАНКА
САВЕТА РОДИТЕЉА
који је одржан у четвртак, 9. марта 2017. године са почетком у 17:30 часова у свечаној
сали

Трећи састанак Савета родитеља ЕТШ „Раде Кончар“ у школској 2016/2017.
години одржан је дана 9. марта 2017. године са почетком у 17:30 часова у свечаној сали.
Састанку присуствујe 21 од укупно 42 родитеља, директорка школе Биљана Коваћевић
и професор задужен са рад са Саветом, Александра Милошевић. Прозивањем је
установљен тачан број присутних, а уз то је записнички констатовано да представник
одељења 2/7 не постоји, пошто је ученик чији је родитељ био у Савету у међувремену
исписан, а нити један родитељ није желео да се прихвати обавезе да буде представник
одељења. Основу за кворум чини број од 42 родитеља. Једногласно је усвојен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Извештај о успеху ученика на крају 1. полугодишта.
Васпитна улога породице.
Екскурзије – да или не (предлози родитеља)
Разговор о актуелним темама

Тачка 1.
У оквиру ове тачке родитељима је као део материјала прослеђена презентација о
успеху ученика на крају полугодишта. По предлогу са претходног састанка, исти
материјал је постављен на сајт школе, тако да је био доступан свим родитељима.
У дискусији која је следила директорка је нагласила да је годинама најтежа
година била друга, али како је уписана веома добра генерација, тежиште неуспеха се
померило на трећи и четврти разред, где је очигледно да је неуспех у многоме
последица изостајања. Када су изостанци у питању, први и други разред су веома
добри, а трећи разред као генерација јако лоше пролази.
Родитељи су у коментарима нагласили да „колико мало уче, супер су прошли“,
као и да „на изостанке школа не треба да обраћа пажњу, јер су родитељи ти који треба
да се над њима замисле“. Познато је да је и епидемија грипа имала великог удела у
броју изостанака.
Један од родитеља је поставио питање да ли се узима у обзир то што ученик
станује далеко, а касни на први час. Директорка је нагласила да су одељенске
старешиние флексибилне, и да се не догађа да због путовања ученици добијају
неоправдане изостанке. Они се пре свега дају у случајевима када се касни између
часова, и навела пример колико је пута и сама била у ситуацији да опомиње ученике да
уђу у школу, а они стоје у дворишту иако је почео час.
Један од родитеља је река да је тотално погрешно ако им је дозвољено да касне
на час, јер кад се запосле неће моћи да закасне ни минут. Уз то, ремети се концеп
наставе.
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Записник са састанка Савета родитеља
Директорка је рекла да има професора који им не дају да уђу, и они не касне на
те часове.
Тачка 2.
Материјал за ову тачку је прослеђен родитељима, а о васпитној улози породице
се расправљало и у оквиру претходне тачке, тако да није било дуже дискусије.
Тачка 3.
Планирано је да се екскурзија за трећи разред (коју ученици увелико плаћају на
рате) одржи од 14. до 16. маја. Агенција је добра, са њом смо већ реализовали једну
екскурзију, има 120 ученика који ће ићи, ученици ће бити смештени у једном хотелу у
Будимпешти (сви ће бити на једној локацији).
Родитељи су питали да ли постоји могућност да иду и ученици првог и другог
разреда. Директорка је одговорила да можемо да понудимо и екскурзију за други
разред (садашњи први), али би се она реализовала у земљи. Планирано је да се спроведе
анкета међу ученицима другог и трећег разреда у вези са могућом екскурзијом за
наредну школску годину. Дестинације су исте – Будимпешта за трећи и Италија за
четврти разред (Венеција, Болоња, Падова, Сијена).
Тачка 4.
Родитељи су обавештени да инспектори ПУ Београд организују два предавања
за заинтересоване родитеље и то у следећим терминима:
- понедељак, 27.3.2017., са темом Насиље у породици
- среда, 17.5.2017., са темом Дигитално насиље.
Оба предавања ће бити у свечаној сали и оба почињу у 18.00 часова.
Ротитељи су упознати са информацијом о допуни протокола за заштиту ученика
од насиља, злостављања и занемаривања на тему сексуалног насиља по коме се на
одређеним часовима обрађује ова тема.
Родитељи су информисани о томе шта је све урађено поводом хаварије котла у
згради на Карабурми, као и плановима – да се преко лета уради горња инсталација.
Родитељи су поставили питање о томе да ли ученици могу организовано да се
воде у позориште. Дат је одговор – да, уколико има заинтересованих. Предлог који су
дали је представа „Љубав у доба кокаина“.
Директорка је нагласила да намерава да организује посету Музеју Николе Тесле.
Један од родитеља је предожио Музеј Михајла Пупина у Идвору као могућу
дестинацију за организовану посету.
Састанак је завршен у 19.00 часова.
У Београду, 9.3.2017. год.
Записничар, Александра Милошевић
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Председник Савета родитеља,
Ракић Јелена.

