ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САСТАНКА
САВЕТА РОДИТЕЉА
одржаног 12.9.2018. године са почетком у 19:00 часова
Први састанак Савета родитеља ЕТШ „Раде Кончар“ у школској 2018/2019.
години одржан је дана 12.9.2018. године са почетком у 19:00 часова. Састанку
присуствујe 30 од укупно 43 родитеља (родитељи једног одељења су одбили да
изаберу свог представника), 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 родитеља, избор председника, заменика,
записничара, чланова школских тимова и договор о раду
2. Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2018/2019. годину
3. Информација о резултатима уписа ученика у први разред школске
2018/2019.године
4. Упознавање са Извештајем о остваривању годишњег плана рада школе у
школској 2017/2018. години, Акционим планом за школску 2018/2019.
годину и Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину
5. Извештај о раду директора школе
6. Предлози за Развојни план школе за период од 2019. до 2024.
7. Избор за Општински савет родитеља (представник и заменик)
8. Предлог Савета родитеља о висини текућих трошкова за ученике првог
разреда.
9. Избор агенције за физичко обезбеђење школе.
10. Избор осигуравајуће куће на основу приспелих понуда.
11. Информисање и мотивисање за сарадњу са Тимом за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Стручним тимом
за инклузивно образовање
12. Питања и предлози родитеља

Тачка 1.
Једногласно је потврђено конституисање Савета родитеља.
Чланови Савета родитеља Електротехничке школе „Раде Кончар“ у
2018/2019. години су: Ђорђевић Јелена, Нешић Зоран, Вељковић Дијана, Пуач
Славица, Димитријевић Ненад, Петровић Миломир, Сретеновић Саша, Николић
Ненад, Бернер Ивана, Маринковић Станко, Анелић Ивана, Неогради Слађана,
Николић Ненад, Јовановић Милана, Ћирковић Саша, Кордеј Мирјана, Прчетић
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Мирјана, Миајловић Иван, Малиновић Гордана, Радивојевић Снежана, Симоновић
Драгана, Пештерић Драгана, Новаковић Драган, Страњина Маја, Поплишан Јелена,
Егић Татјана, Мачкашки Драгана, Величковић Ђорђе, Букилић Бојан, Шујдовић
Биљана, Марковић Јелена, Неранџић Вида, Станковић Жаклина, Јовичић Драган,
Зрић Златан, Вешковић Драгана, Орешчанин Зорица, Маринковић Милица,
Кнежевић Зоран, Балтић Хеда, Пантелић Александра.
Родитељи су инсистирали да избор за председника Савета буде обављен
јавним гласањем, па су се и изјаснили за то да не буде тајног гласања за све чланове
који треба да буду изабрани.
За председника Савета родитеља једногласно је изабрана Ивана Бердер. За
заменика председника Савета родитеља једногласно је изабрана Шујдовић Биљана.
За записничара је изабрана Александра Милошевић, професор задужен са рад са
Саветом.
За Стручни тим за самовредновање једногласно је изабрана Вешковић
Драгана.
За Стручни тим за развојно планирање једногласно је изабран Нешић Зоран.
За Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања једногласно је изабрана Пуач Славица.
Тачка 2.
План рада за ову школску годину, који се у битним цртама не разликује од
плана за претходну, усвојен је једногласно.
Тачка 3.
Директорка школе је дала информацију о резултатима уписа ученика у први
разред школске 2018/2019.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.
За упис у нашу школу било потребно незнатно мање бодова него претходне године,
што је вероватно последица отварања ИТ одељења у гимназијама, што је довело до
тога да се ученици одлуче да уписују гимназију уместо стручну школу. Ми
настављамо да радимо у складу са својим опредељењем, па се при преласку ученика
из школе у школу води рачуна да ученик који треба да буде примљен има
одговарајући број бодова.
Први утисак о ученицма прве године је јако добар, иако први разред
представља највећи прелаз – из једне у другу врсту школе.
Тачка 4.
Родитељи су упознати са Извештајем о раду школе у протеклој години.
Родитељи су у кратким цртама обавештени о реализацији Годишњег плана
рада школе за школску 2017/2018. годину, као и Акционим планом за школску
2018/2019. годину и Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину.
Ове школске године за ученике који су уписали смер енергетике, информационих
тенологија и рачунара важе нови наставни планови. ИТ смер сада има 30 ученика
по одељењу уместо 24. У смеру енергетике смањен је фонд часова математике са 4
на три часа недељно, што сигурно није нешто чему се ми као школа радујемо.
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Директорка је нагласила да њу као енергетичара чуди што је енергетика стављена
у други план. Укидање техничког цртања, на пример, има оправдања у чињеници
да се све више окрећемо дигиталном и да обука ученика у ауто кеду има много више
смисла, али не и смањење часова математике која је својеврсна „улазница“ за
уписивање факултета.
Тачка 5.
Директорка је Савету родитеља поднела извештај о свом раду у протеклој
школској години. Пре четири године почели смо са реновирањем школе и у току
лета га завршили. Парламент ученика је предложио сређивање мокрог чвора у
згради на Карабурми, па је у оквиру тих радова направљен и тоалет за девојчице
којих је све више у нашој школи. Од ове године зграда на Карабурми је прикључена
на централно грејање. У прелазној фази имали смо нове котлове, а са новим
прикључком очекујемо да ће грејање бити још боље.
Трудимо се да ова школа буде што боља у сваком смислу. Повезали смо се са
привредом, тако да сваке године они траже да запосле бар 3-4 ученика по
завршетку школовања.
Није било дискусије на ову тему.
Тачка 6.
Предлози за Развојни план школе за период од 2019. до 2024. године постоје
и њима се баве одређени тимови у школи. Родитељи могу преко својих
представника у Савету дати своје предлоге, уколико их буду имали.
Што се тичеупознавања са организацијом рада школе, правилима понашања,
кућним редом, родитељи су добили обавештење на родитељским састанцима, те
није било додатних питања.
Тачка 7.
Избор за Општински савет родитеља је такође обављен јавним гласањем.
Представник је Петровић Миломир, а заменик Николић Ненад.
Тачка 8.
Намена коришћења новчаних средстава по којој се предложени износ за
уплату распоређује на доле наведени начин се не мења у односу на претходну
годину. Родитељи су једногласно усвојили да:
• ученици који су уписали први разред школске 2018/2019. године уплаћују
износ од 2350 динара, на име следећег:
о
осигурање – 300 динара
о
идентификациона картица – 150 динара
о
набавка и штампање сведочанстава – 100 динара
о
школско обезбеђење (на нивоу целе године) – 1500 динара
о
матична књига – 150 динара
о
ђачка књижица – 150 динара
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Ученик не плаћа у следећим случајевима: уколико су 2 детета у школи, плаћа
само један, уколико су родитељи незапослена лица, не плаћају ништа. Директорка
је рекла да они које је држава препознала као примаоце социјалне помоћи школа
уважава и од њих не потражује средства уколико доставе документацију.
Ученици другог, трећег и четвртог разреда су у оквиру текућих трошкова
платили 150 динара на име обезбеђења, па ће они платити још 1350 динара до краја
наставне године.
Тачка 9.
Што се тиче избора агенције за обезбеђење, директорка је нагласила да је
стигла понуда само једне агенције, а 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, више родитеља
је навело примере сјајног односа са ученицима, све у прилог томе да родитељи
ученика првог разреда буду боље упознати са предлогом. Понуда агенције је
прихваћена једногласно.
Тачка 10.
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 „Ђенерали“ као претходне
године. На питање зашто нису дошли представници осигуравајућих кућа,
директорка је одговорила да их нисмо ни звали.
Тачка 11.
Што се информисања и мотивисања за сарадњу са Тимом за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Стручним тимом за
инклузивно образовање тиче, наглашено је да по новом закону, директор тужи
родитеља уколико дете не долази у школу. Ми до сада нисмо имали таквих
случајева. Међутим, реагујемо драстично на сваки случај насиља, без обзира који
вид насиља је у питању. Физичко насиље је јако ретко, а морамо много више да
радимо да би научили да прихватимо различитости.
Тачка 12.
Родитељи су упознати са припремама за екскурзију и са начином на који ће
се она извести.
Представник 4/6 је поставио питање да ли генерацију четвртог разреда
„качи“ нова матура. На то немамо одговор. Сигурно је да ће важити за оне који су
сада уписали први разред.
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У складу са тим, увели смо годишње тестове ка крају године, како би се
ученици што више привикли на такав начин тестирања. Којим темпом ће
Министарство мењати општу и стручну матуру, не може се рећи.
Од октобра прелазимо на електронски дневник, чиме ће бити укинути они у
папирној форми. Није познато када ће електронски дневник бити отворен за
родитеље.
Представник 3/7 је поставио питање праксе за мултимедије. Одговорено је
да смо се потрудили да организујемо додатну праксу преко лета, али да је одзив
ученика био релативно слаб.
Представник 1/8 је изразио забринутост за безбедност ученика док су на
Карабурми. Одговорено је да је у току претходне године био само један инцидент,
да обезбеђење постоји, а да се ученицима саветује да у циљу безбедности, ученици
у поподневној смени излазе на главни улаз, и сугерисано им је да иду у правцу
станице на којој је новоизграђени тржни центар јер је осветљено и прометно, а да
избегавају пут поред коцкарница где је у претходном периоду било инцидентних
ситуација.
Представник 3/3 је рекао да у уговорима за екскурзију није навео име хотела
у Будимпешти, као ни име превозника. Директорка је договорила да су у питању
хотели у којима се већ одседало, вероватно „Зугло“ или неки у том рангу. Сви
аутобуси нису старији од две до три говине, а возачи су одговорни. До сада нисмо
имали никаквих притужби, већ само речи похвале, пре свега за водиче који су сјајни.
На питање представника 2/8 где ће ученици имати блок наставу, одговорено
је да ће то бити „Кратер“ студио, ИЦТ или нешто слично, о чему ће ученици бити
благовремено обавештени.
Састанак је завршен у 20.30 часова.
У Београду, 12.9.2018. год.
Записничар,
Александра Милошевић

Председник Савета родитеља,
Ивана Бердер
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