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ОШ “Жарко Зрењанин” 
Нови Сад 
 

ЗАПИСНИK СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ЖАРKО ЗРЕЊАНИН 

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНЕ 26. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

Због епидемиолошке ситуације, Председник Савета родитеља Анђелија Ивков Џигурски 
је заказала Е-Седницу седницу Савета родитеља за 26. јануар са почетком у 18:30 сати.  

Предложени дневни ред: 

1. Презентација "Ersmus+" пројекта школе 
2. Доношење Пословника о раду савета родитеља (пословник у прилогу) 
3. Понуда Агенције за обезбеђење SECURITY AGENCY 911 D.O.O NOVI SAD за 2. 

полугодиште школске 2021/2022 (понуда у прилогу) 
4. Разно 

 
На Седницу СР су били позвани изабрани представници родитеља из свих 

одељења, а свим представницима је, уз позив за седницу, био достављен следећи 
материјал у електронском облику: 

1. Савет родитеља – Позив. (Позив са предложеним дневним редом) 
2. Савет родитеља – Пословник (Пословник о раду Света родитеља ОШ „ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН“) 
3. Понуда за обезбеђење ученика у ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад за II полугодиште 

школске 2021/2022 
4. https://zarkons.edu.rs/savet-roditelja - веза на страницу сајта школе на коме се 

налазе документа СР 
5. Позив (везу, линк) са временом и датумом за присутвовање Е-седници 

  
Присуство седницама Савета родитеља представника родитеља по одељењима: 

  РОДИТЕЉ - ПРИСУСТВО: 14.10.2021. 26.01.2022. 

1 I-1 - Симонида Вукадиновић ДА ДА 

2 I-2 - Срђан Попов НЕ ДА 

3 I-3 - Софија Момчиловић Пуљић ДА ДА 

4 I-4 - Душица Kобак ДА ДА 

5 I-5 - Бранка Радош Грабеж ДА ДА 

6 I-6 - Марија Перовић ДА ДА 

7 I-7 - Јелена Јеремић Терзић ДА ДА 

8 II-1 - Мирјан Чомић ДА ДА 

9 II-2 - Душка Јајагин ДА ДА 

10 II-3 - Александра Дејановић ДА НЕ 

11 II-4 - Влада Поповић НЕ НЕ 

12 II-5 - Зорана Георгијев ДА ДА 
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13 II-6 - Маја Раљић Никић ДА ДА 

14 II-7 - Данијела Петковић НЕ НЕ 

15 III-1 - Натали Вукобратовић НЕ ДА 

16 III-2 - Сања Армаковић НЕ НЕ 

17 III-3 - Анђелија Ивков Џигурски ДА ДА 

18 III-4 - Жељка Здравковић ДА НЕ 

19 III-5 - Дубравка Демић Јовановић ДА НЕ 

20 III-6 - Саша Бугарски ДА ДА 

21 III-7 - Дуња Граовац НЕ ДА 

22 IV-1 - Љубомир Максимов НЕ НЕ 

23 IV-2 - Светозар Јанковић  ДА ДА 

24 IV-3 - Ивана Шолар Kовачевић ДА ДА 

25 IV-4 - Тамара Екрес НЕ НЕ 

26 IV-5 - Саша Антић ДА ДА 

27 IV-7 - Данијела Меденица ДА ДА 

28 V-1 - Гордана Шкорић ДА ДА 

29 V-2 - Зоран Kојић ДА НЕ 

30 V-3 - Мирослав Урошевић НЕ ДА 

31 V-4 - Агнеш Гириц Цветковић ДА ДА 

32 V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз НЕ ДА 

33 V-6 - Габријела Стојшић ДА ДА 

34 V-7 - Ивана Kапичић ДА ДА 

35 VI-1 - Владимир Мушицки ДА ДА 

36 VI-2 - Невена Нагл ДА ДА 

37 VI-3 - Игор Барбулов НЕ НЕ 

38 VI-4 - Јелена Ратковић ДА ДА 

39 VI-5 - Мила Радовановић НЕ ДА 

40 VI-6 - Маријана Маринков НЕ ДА 

41 VI-7 - Тамара Kостић  ДА ДА 

42 VII-1 - Бојана Бокан НЕ ДА 

43 VII-2 - Ана Петривић ДА ДА 

44 VII-3 - Слађана Јовановић ДА ДА 

45 VII-4 - Милан Ачански ДА ДА 

46 VII-5 - Милана Шијачић НЕ ДА 

47 VII-6 - Данијела Љубишић  НЕ ДА 

48 VIII-1 - Зорица Хофман НЕ НЕ 

49 VIII-2 - Наташа Живковић НЕ ДА 

50 VIII-4 - Желимир Поповић НЕ НЕ 

51 VIII-5 - Татјана Вулић ДА НЕ 

52 VIII-6 - Саша Џуклевски ДА НЕ 

 ПРИСУТНО: 33 38 

 НИЈЕ ПРИСУТНО: 19 14 

 УКУПНО: 52 52 
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Сем изабраних представника родитеља за СР, седници СР су присуствовали секретар 
школе Мирослава Урошевић и директор школе Жарко Мушицки. 
 
На две седнице СР не присуствују представници родитеља по одељењима: 

1. II-4 - Влада Поповић 
2. II-7 - Данијела Петковић 
3. III-2 - Сања Армаковић 
4. IV-1 - Љубомир Максимов 
5. IV-4 - Тамара Екрес 
6. VI-3 - Игор Барбулов 
7. VIII-1 - Зорица Хофман 
8. VIII-4 - Желимир Поповић 

 
Након констатовања да постоји кворум за рад и наставак седнице, по једногласном 
усвајању предложеног дневног реда, приступило се расправи по тачкама дневног реда. 

1. Презентација "Ersmus+" пројекта школе 

Наставница Александра Спасић је укратко представља сва три пројекта „Ersmus+“ и шта 
је до сада урађено.  

1) Извештај реализованих активности и продуката пројекта мобилности наставника 
’’Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning!’’ КА101 

2) извештај са мобилности ученика и наставника у Шибенику у децембру 2021.у 
оквиру пројекта „Границе раздвајају култура спаја“ КА229 

3) представљање планираних активности пројеката Стратешког партнерства CLIL4CH 
КА201 и Школских размена КА229 (селекција, наредне мобилноости) 

(Презентација у прилогу записника) 
 
У наредном периоду су у плану активности везане за друга два пројекта: 

1) Стратешко партнерство – са школама из Румуније и Италије 
2) Партнерство за школске размене 

 
Конкурс за ученике ће на сајту школе бити објваљен петак, 28. 01. 2022., а након тога ће 
бити родитељски састанак за изабране ученике на коме ће бити појашњени сви детаљи. 
Обилазак Темишвара је планиран од 20.  03. 2022. године до 26. 03. 2022. године. 
 
За други пројекат ће такође бити конкурс за одлазак у Словенију од 11. 04. 2022. године 
до 15. 04. 2022. године. Конкурс ће бити објављен почетком фебруара и такође ће бити 
организован родитељски састанак на коме ће бити појашњени детаљи. 
Ми организујемо мобилност у Новом Саду од 07. марта до 11. марта. 
 
Представник родитеља I-1 – Симонида Вукадиновић : Да ли су се у вези са пројектима 
повезали са ЕПК у вези Милеве Марић Ајнштајн?  
ОДГОВОР: ЕПК (Европска престоница културе) за мај предвиђа активности које су везане 
за Милеву Марић Ајнштајн и због тога су часови и планирани за мај месец да би ученици 
могли то да испрате. Такође, планирано је да код нас дођу ученици из Румуније и Италије 
крајем маја – за сада. Обавештења и информације ће бити на сајту школе. 
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Представник родитеља VII-3 - Слађана Јовановић: У chat-у мама је написала да 
похваљује тим наставника који је учествовао у реализацији пројекта Ерасмус +, 
мобилност Шибеник, где су ученици на сјајан начин усвајали нова знања. Њено дете је 
учествовало у овом пројекту и износи утиске одушевљења оваквим начином рада. 
Мислим да је ово важно да се истакне као похвала и пример добре праксе, као и 
подршка и ученицима и наставницима да учествују у оваквим активностима. 

2. Доношење Пословника о раду савета родитеља (пословник у прилогу) 

Председник СР: У складу са Законом о изменама и допунама закона основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 129/ 21) делимично је измењена и 
допуњена надлежност савета родитеља. 

• Учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу 
установе 

• Учествује у поступку избора уџбеника у складу са законом којим се уређују 
уџбеници 

 
Сходно томе, у Пословник о раду савета родитеља су унете ове измене. 
Пословник о раду савета родитеља са унетим изменама је нови акт и он се усваја, а 
његовим усвајањем се аутоматски ставља ван снаге претходни Пословник што се и 
наводи на крају овог акта. 
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. 
Избегнуто је оно о чему је раније расправљано око условљавања чланства у СР успехом 
детета у школи. И предлог је да ове промене буду унете у Пословник.  
 
Председник ставља на гласање предлог. Предлог о измени је једногласно усвојен и биће 
постављен на сајту школе на адреси: https://zarkons.edu.rs/savet-roditelja 
 
У складу са, горе наведеним, изменама Председник СР је предложила да се именује по 
један родитељ за сваки разред који ће бити заједно у комисији са представницима 
актива тог разреда (два учитеља или два наставника) приликом избора уџбеника за 
наредну школску годину.  
Уџбеници се бирају у марту-априлу и до тада треба именовати представнике родитеља. 
Родитељи представници осмих разреда неће учествовати нити бити именовани пошто 
њихова деца завршавају школовање, а за први разред ће уџбенике бирати актив учитеља 
првог разреда.  
 
Изабрани представници за избор уџбеника за наредну годину по разредима: 

1. Представник родитеља I-7 - Јелена Јеремић Терзић 
2. Представник родитеља II-2 - Душка Јајагин 
3. Представник родитеља III-1 - Натали Вукобратовић 
4. Представник родитеља IV-7 - Данијела Меденица 
5. Представник родитеља V-1 - Гордана Шкорић 
6. Представник родитеља VI-5 - Мила Радовановић 
7. Представник родитеља VII-1 - Бојана Бокан 

 
Што се тиче бесплатних уџбеника, ако су уџбеници на листи коју одобри Министарство 
и пошаље за ову школску годину, комисија може, а не мора да се одлучи за њих. Сви 
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одобрени уџбеници учествују равноправно без обзира чији су. Битно је да су на листи 
Министарства.  

3. Понуда Агенције за обезбеђење SECURITY AGENCY 911 D.O.O NOVI SAD за 

друго полугодиште школске 2021/2022 

 

Председник СР: До сада је враћено 38 уговора и моли представнике родитеља који су 
узели уговоре и дали на потпис, а нису вратили уговоре да то под хитно учине. 
Представник родитеља I-4 - Душица Kобак: Откуд скок цена у другом полугодишту, 
чини јој се да је другачија прича око цене била у првом полугодишту. 
Председник СР: За прво дете је било 1000,00, за друго 500,00, а треће је ослобођено. 
Разлог који је наведен је повећање минималне цене рада и плаћања радника. Имали 
смо мање цене него друге школе.  
Представник родитеља I-7 - Јелена Јеремић Терзић: Ако се ово усвоји, ко усваја? Да ли 
усваја СР и онда се шаље осталим родитељима. Пошто је већ уплатила за оба 
полугодишта, да ли сада уплаћује само разлику? Преко 95% родитеља у разреду је 
платило обезбеђење.  
Председник СР: Да, СР усваја понуду и обавештава остале родитеље у одељењу. Да, 
уплаћује само разлику. Наплативост је ствар личног односа, наше је да подстакнемо 
родитеље да повећамо наплативост. Успели смо да повећамо са 30 на 52%, што опет није 
сјајно, али је боље у односу на претходну годину и ранији период.  
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Након тога су се у дискусију укључили Представник родитеља VII-4 - Милан Ачански и  
Представник родитеља I-7 - Јелена Јеремић Терзић и договорено је да ће се 
одељењима презентовати понудa каква је за ово полугодиште и да је рок за плаћање 
што скорије време. Из агенције су замолили да одговоримо што пре да ли прихватамо 
понуду како би они могли што пре да одштампају и доставе  уплатнице школи да се 
преко учитеља и разредних старешина поделе родитељима. 
Директор школе: Захваљује се представницима родитеља који су се заложили да би се 
платило обезбеђење и да би школа била обезбеђена на прави начин. Данас је била 
интервенција од стране радника обезбеђења где су се добро показали и урадили добар 
посао у циљу заштите наше деце. Питање је да ли је повећана наплативост. До сада смо 
рачунали на годишњем нивоу. Сада је 52% за једно полугодиште, ако то неко рачуна и 
ако би превели на неки простији начин то ће бити 26% за целу годину. Не треба пуно да 
се залећемо. Јесте, то је добро, али то је много мања цифра него прошле године рачуната 
на нивоу године. То треба имати на уму.  
Представник родитеља IV-2 - Светозар Јанковић: Шта је обезбеђење данас урадило? 
Можемо ли да сазнамо барем неке детаље како бисмо пренели родитељима.  
Директор школе: Може да каже да једно дете данас није преузето од ненадлежне особе 
захваљујући радницима обезбеђења који су то спречили (породични односи, детаље не 
може да изеноси) 
Да се не би компликовала ситуација директор ће замолити да остану исти уговори, да се 
не потписују нови већ да важе потписи из првог полугодишта. 
Председник СР: Ставља на гласање прихватање понуде.  
Понуда је прихваћена једногласно. 

4. Разно 

Представник родитеља V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз: Замољена је од стране 
родитеља разреда који представља да се јави у вези 3 ствари. Прва је у вези сумануте 
ситуације са короном. У њиховом одељењу се поштују мере и деца су дисциплинована, 
али онда имају захтеве појединих наставника о окупљању код куће ради рађења 
заједичких пројеката. То ставља родитеље у незгодне ситуације јер се деца деле у групе 
од око 4-5 да се окупљају по становима „што нама није тренутно ОК“. Као да постоје 
дупли стандарди. 
Директор школе: У складу са мерама за спровођење мера заштите, прописаних од 
министарства, деца не  могу да се мешају између група. Такође, не мењају се кабинети. 
Са кабинетске наставе се прешло на разредну наставу. По тој аналогији не би било 
сметње да се деца нађу нпр. у парку или стану у оквиру једне групе користећи све мере 
заштите. Биће скренута пажња наставницима да се суздрже од таквог начина рада који 
је, иначе, веома пожељни и дају добре резултате у нормалним условима рада. Деца се 
социјализују, развија се другарство и тимски рад. Биће родитеља који ће питати зашто 
тога нема, али ће пронаћи неки начин (овога момента нема идеју, можда неки упит за 
родитеље) да се види да ли је то прихватљиво или не. Пренеће разредној старешини V-
5 нека обавести разредно веће.  
 
Представник родитеља V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз: Друго. Пошто има деце која 
живе у С. Каменици и у неким другим деловима града, али су изабрали да похађају нашу 
школу, незгодно им је да долазе после подне у другу смену у 4 сата на грађанско које 
није везано. Да ли се ради нешто по том питању? Да ли се пише Mинистарству или 
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некоме ко је надлежан јер не дозвољава им се, чак, ни да сачекају, рецимо, у 
библиотеци тај неки период. Да ли, макар за наредну годину, постоји у плану да се тај 
проблем реши? Макар за грађанско. 
Директор школе: Наставници који предају грађанско, веронауку и друге изборне 
предмете, који иду у супротној смени, су добили задатак да осмисле програме путем 
пројектне наставе. Пројектна настава подразумева да се у једном дану одради неколико 
часова. Замољени су да направе нови план и програм где ће се највећи број часова 
одвијати путем пројектне наставе. То су одласци у музеје, биоскопе, неке догађаје у 
парку или граду или приредбе и драмске комаде у школи. Доста тога је већ у току. 
 
Представник родитеља V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз: Треће. Ситуација са 
наставницом српског језика када су деца редовно ишла у школу и имала наставу пре 
подне. Онда се десило да после подне у Вибер групу наставница пошаље додатни 
домаћи иако их је тај дан видела редовно на настави. Обзиром да неки родитељи 
ограничавају употребу телефона и рачунара, деца немају информацију и оду на наставу 
без домаћег. Од како траје „Online“ настава нису имали српски, а све остале предмете 
јесу.  
Директор школе: Определили смо се да радимо на један начин да бисмо имали 
интеракцију са ученицима. Креирали смо налоге, али на жалост интернет не ради свугде. 
Имамо проблем са интернетом. Имамо 700 мега бита у школи, што, сви кажу, да је то за 
најозбиљније фирме. Сем тога имамо још онај наш стари, који је у функцији. Испоставило 
се да, када крене настава из школе и када сви ученици иду, то није довољно. Стручњаци 
објашњавају директору да се школи не испоручује гарантована брзина. Очекује још 
проблема и моли за стрпљење. Определили смо се да је чак и Google учионица у 
одређеном термину довољна, ако не можемо да имамо довољно добру конекцију са 
Google meet-ом. Затим, постоји специфичност одређених проблема. Ако наставник пише 
на таблу нешто компликовано, типа математика или физика, Google meet није довољно 
квалитетан. Питање је да ли ће деца моћи да виде, да препишу и да ли ће то схватити. 
Сматра да је за такве ствари незамењива Google учионица и због тога се комбинују 
учионица и Google meet, за сада тако. Уведено је правило да се до 17 часова комуницира 
електронским помагалима. То је време за комуникацију ученика који иду поподне у 
школу од  8 до 9 ујутро им се могу слати задаци. 17 часова није време које ће некога 
реметити, а то се може решити утишавањем звучног сигнала и гледањем порука када се 
има времена. Сматра да не би требало кварити ту комуникацију која је сада јако важна 
у овом времену.  
Представник родитеља V-5 - Милица Окиљевић Ћућуз: Слаже се да је у реду за време 
онлајн наставе и напомиње да она прича о дешавањима од пре него што су уведене 
мере да деца поново иду онлајн, док су деца најредовније ишла у школу.  
Директор школе: Проверићемо.  
 
Председник СР: Да ли можемо да предложимо да наставници шаљу задатке 
електронском поштом, у Google учионицу и електронском поштом, јер немају сва деца 
мобилне телефоне и нису у вибер групама. Сем тога родитељи ограничавају деци 
коришћење телефона и рачунара. Да поруке од наствника, ипак, стижу деци на школску 
електронску пошту, која је званична.  
Директор школе: Захтеви су различити и нису све ситуације исте. О томе да се договоре 
разредне старешине са родитељима. Неки родитељи више воле да комуницирају 
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вибером него електронском поштом јер је комуникација бржа. Негде су то већ уходани 
начини и не би требало да их кваримо. Предметни наставници, преко разредних 
старешина да се договоре са родитељима и децом. Морамо чути и децу и деца морају 
да кажу неко своје мишљење јер ће они бити корисници тога.  
 
Представник родитеља I-7 - Јелена Јеремић Терзић: Да ли постоји нека процедура у 
вези избора уџбеника. Колико год да је уверена у сопствени суд, никада то није радила.  
Председник СР: То до сада није било јер су изменом Закона родитељи укључени у избор 
уџбеника. Изабрани родитељи „крче пут“ свим наредним родитељима који ће у томе 
учествовати, али наставници из актива имају искуства са тим и знају која је то процедура. 
Процедуре за одобравање уџбеника су врло комплексне. Када Министарство донесе 
последњу реч и изда списак, на годишњем нивоу, одобрених уџбеника и у договору са 
наставницима односно учитељима актива одређеног разреда или одређеног предмета 
родитељи ће сести и погледати списак, вероватно добити примерке уџбеника, каталог, 
и заедно предметни наставници, одређени наставници или учитељи заједно са 
изабраним родитељима ће онда одабрати оно што сматрају да је најбоље. Предметни 
наставници или учитељи ће вам казати зашто мисле да је одређени уџбеник добар, а ви 
ћете са аспекта родитеља погледати па ћете тако доносити одлуке.  
 
Представник родитеља I-7 - Јелена Јеремић Терзић: Родитељи и деца која иду у боравак 
су се жалила на хигијену у тоалетима, посебно на тоалете у боравку. За тоалете на спрату 
су се жалили на смрад и неодржавање хигијене. Дошло је до тога да деца имају блокаду, 
трпе и не желе да иду у тоалет. Не могу да обаве нужду због неодржавања хигијене. Шта 
се по том питању ради. По истом питању се јавила и представник родитеља I-1 - 
Симонида Вукадиновић, која је у chat-у потврдила да има исту информацију од ћерке, а 
исто је потврдила и представник родитеља VI-5 - Мила Радовановић. Није била  у 
тоалетима, али види да се жалбе многобројне и пита у чему је проблем. Она, као 
родитељ, је спремна да купи шта год треба од средстава за одржавање хигијене, ако је 
у томе проблем.  
Директор школе: Донекле постоји проблем радне снаге, али не мисли да је кључан у 
свему томе. Прихвата сугестију и провериће, још једанпут, шта се дешава. Зна да се после 
сваког одмора морају пребрисати тоалети. Средстава хигијенских имамо довољно. 
Захваљује се на сугестији и лично ће се ангажовати да се проблем реши и проверити јер 
није био упознат  са проблемом. 
Секретар школе Мирослава Урошевић: Велика пажња и рад је уложен да се додатно 
сређује хигијена у тоалетима. Што се тога тиче, ми смо прегледали укупна задужења и 
обавезе и они се заиста раде. Током једног дана има пуно догађања и жао јој је, ако је 
то тако. То се стално контролише  
 
Представник родитеља V-4 - Агнеш Гириц Цветковић: Представник је у СР пету годину 
и од првог разреда причамо о лошем интернету у школи. Већ две године смо у ситуацији 
са короном и чисто људски јој није јасно како тај проблем се стално спомиње, а никако 
се не решава. Наводи пример да се „паметна табла“ не користи због тога што у тој 
учионици „не ваља интернет“. Google meet и учионице, када се ради, функционише како 
треба, али је очито да немају сви наставници једнаке техничке могућности. Апелује да се 
свим наставницима и свим учницима у школи омогуће исти услови, ако је то већ 
прихваћено као модел извођења наставе.  
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Директор школе: Постоје технички проблеми, а средства која школа за ту сврху може да 
троши су лимитирана. Ради се стално на томе да се то поправи. Доста лап-топова је 
старо, прегазило их је време, али се боре и даље. Један конкурс за електронику смо 
добили. Добили смо 5 нових лап-топова и још неке уређаје. Сем тога добили смо 
донацију од 10 рачунара. Школа је огромна. Са 1400 ђака и 150 запослних интернета и 
технике – никад доста. Ситуација се свакодневно мења, програми су све захтевнији и то 
је коло из кога се изаћи не може, али се боримо да у том колу што боље играмо. 
 
Представник родитеља I1 – Симонида Вукадиновић: Када ће бити састанци у вези са 
екскурзијама? 
Председник СР: У складу са епидемиолошком ситуацијом за сада ништа. Министарство 
просвете је обавестило све школе да се мора прибавити потврда да подручје, где би се 
ишло на екскурзије, мора бити у зеленој зони. Све школе у Србији сада иду по 
комбинованом моделу од петог до осмог разреда и нигде нема зелене зоне тако да је 
до даљњег то одложено. У неким новосадским школама су организована зимовања, али 
наша школа не жели против одлуке Министарства и поштују се сви дописи који стигну 
од Министарства 
 
Представник родитеља VII-4 - Милан Ачански: Сматра да је проблем у комуникацији, о 
коме је било речи, лако решив. Без обзира на вид комуникације којим је порука послата, 
рок за извршење тог задатка не би требало да буде „сутра“ и то ће у многоме да реши 
проблеме.  
Директор школе: Имамо одлуку да је рок, за оне који иду пре подне, до 17 часова, а за 
оне који иду после подне од 7 до 9. Све што стигне после 9 не важи се.  
 
Представник родитеља VII-4 - Милан Ачански: Везано за 700 мега бита интернета у 
школи сматра да би требало видети ко одржава мрежу у школи и када је она прављена. 
Ако је прављена давно може постојати ограничење у мрежним кабловима који, ако су 
категорије 5 имају проток до 100 мега бита. Требало би проверити рутере и мрежну 
опрему да ли подржава гигабит мреже или не. Можда није проблем у интернету него у 
самој мрежној инфраструктури школе.  
Директор школе: По пројекту министарства просвете је уведен посебан интернет у 
школи и тада је то било, по њиховим речима, све најсавременије. Они и одржавају ту 
мрежу. Школа не може ангажовати никога из Новог Сада да одржава, али је школа 
упутила писмо и очекујемо да се јаве и дођу да отклоне проблем. 
Заменик председника СР Владимир Мушицки: Бацио је поглед на орман са мрежном 
опремом, пошто седе у зборници школе, већи део каблова је категорије 6 и требало би 
да је ОК. Не зна шта је развучено по учионицама.  
 
Представник родитеља III-1 - Натали Вукобратовић: колики је био износ за 
обезбеђење за целу годину пошто се прошле године плаћало одједном, а сада се плаћа 
по полугодишту.  
Председник СР: 1.600,00 динара. Поскупела је услуга обезбеђења.  
 
Представник родитеља V-1 - Гордана Шкорић: Предлог у вези онлајн наставе у реалном 
времену сматра да би деци било згодније, када наствник не може да се укључи на Google 
meet, да их обавести некако да не чекају 45 минута испред компјутера, не знајући да ли 
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ће имати час или неће имати час. Прође време у ишчекивању, а може се искористити на 
било који други начин када би имали поруку на било који други начин. 
Директор школе: Сматра да је Гордана у праву и баш данас је разговарао са 
наставницима о томе. Проналазе начин како да се тај проблем реши. Из тих разлога није 
против вибера и свих опција и алата које треба да буду присутни кад нешто закаже да се 
користи нешто друго. Обавестио је наставнике да морају обавестити децу, на неки начин, 
да не седе испред рачунара чекајући да крене онлајн настава у реалном времену.  
 
Представник родитеља VII-4 - Милан Ачански: Са разредном је договорено и она је 
пренела деци да група А, када се заврши час, услика свеске или таблу и пошаље то, 
касније, групи Б или кући када оду усликају свеске. Сматра да би било добро да, пре 
сваког часа у гугл учионицу, сваки наставник пошаље шта се ради тога дана. Уколико не 
буде часа дете може да узме самостално и да прочита и да буде у току шта се радило. 
Предлог као план Б да се премости проблем интернета који вероватно неће бити тако 
брзо решен. 
Председник СР: Ученици и сами могу да се организују, мало више да се потруде и да сами 
једни другима сликају и пошаљу шта су радили. Слаже се са Милановим предлогом да А 
група може помоћи Б групи 
Директор школе: Слаже се са Милановим предлогом. Дечија сарадња и родитељска 
сарадња је јако важна и јако добра.  
 
Представник родитеља I-7 - Јелена Јеремић Терзић: Предлаже да се некако набави 
бекап систем. Показала је свој бекап систем – мобилни рутер 3г који користи 
свакодневно и кошта пар хиљада динара, сам рутер, а допуна се врши по потреби. 
Предлаже опцију да се родитељи укључе због тога што школа има ограничен буџет да 
би се деци омогућило присуство настви. Што се тиче проблема у комуникацији нуди се 
да изради пројекат, као комуниколог и пројект менаџер, и у том смислу нуди помоћ и у 
виду бесплатних савета.  
 
Директор школе: Жели да обавести родитеље, који не знају, о сарадњи са удружењем 
грађана Нови Сад, невладином организацијом. Имамо поново госте са Косова. Ради се о 
МЗ Гуштерица и наши ученици су у томе ангажовани, а гости су ту већ трећи, четврти дан. 
Било је полемике да ли да се ради на томе у овим условима или не. Превагнула је жеља 
да се то уради на прави начин и наши ученици су домаћини и врло су се лепо показали. 
 
Представник родитеља III-6 - Саша Бугарски: Директор да појасни пошто је Милан 
Ачански причао о року када треба да се изврше задаци, а директор је причао о року до 
када се задају задаци. Остало је нејасно. Милан је питао да тај рок не буде за сутра. Идеја 
је била да рок не буде тако кратак.  
Директор школе: Наставник може послати задатак за ученике који иду пре подне у 
школу до 17 часова. Све што се пошаље после 17 часова неће бити обавеза. За ученике 
који иду после подне у школу задаци могу да стигну до 9 сати ујутро. Све што стигне 
после 9 сати ујутро није обавеза. Када су у питању задаци који се раде за један дан онда 
није проблем да то буде за тај временски период. Када је нешто компликованије нико 
од наставника није дао задатак, за који треба баш, баш пуно времена да се уради, у 17 
сати. Ти задаци се дају са роком од два или три дана да се уради. 
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Представник родитеља I-4 - Душица Kобак: Појашњава тачку која је била предлагана за 
дневни ред па укинута, а у питању је Кодекс понашања за који је она била задужена. Не 
жели да испадне неозбиљна пред другим родитељима и жели да појасни шта се 
дешавало.  
Председник СР: Предложена тачка је била усвајање Кодекса понашања о коме се 
говорило на прошлом СР. Дошло је до неспоразума. Кодекс понашања постоји и налази 
се на сајту школе у делу „Документи“ и баш тако се зове. Није било потребе радити нови, 
а СР, према провери, нема надлежност израде таквог документа.  
 
Председник СР: Замолила је директора да се поведе рачуна о функционисању и 
ажурности информација на сајту школе. Ступила је у контакт са колегом који одржава 
сајт школе и поставља обавештења и нада се да ће овај део, што се тиче СР, бити бољи.  
Апелује на родитеље представнике осмих разреда да се активније укључе јер мисли да 
ће неке тачке, које долазе у будућности, бити јако важне и што се тиче матуре и краја 
школске године и свега што се приближава.  
Потрудићемо се да се што пре уради Записник који ће бити потписан подељен 
родитељима и постављен на сајт школе. Као и Пословник о раду СР.  
Захваљује се свима на издвојеном времену и најављује следећу седницу. У марту ћемо 
имати избор представника у Школски одбор. 
 
 
Записник водио:  
Саша Бугарски, представник родитеља III-6 
 
 
 

 
 

    __________________________ 
     Председник Савета родитеља 

         Анђелија Ивков Џигурски  
 


