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Дневни ред:
1. Успех ученика на трећем тромесечју;
2.Извештај о пробном завршном испиту ученика осмог разреда;
3.Организација екскурзија – делегирање представника родитеља;
4.Избор представника родитеља на завршном испиту ученика осмог
разреда;
5.Остала питања.
Дневни ред је једногласно усвојен.
4. Састанак започет са 4. Тачком дневног реда.
Једногласно је одлучено да савет родитеља неће имати свог
представника на завршном испиту ученика осмог разреда.
1. Педагог школе је упознао родитеље са успехом ученика на трећем
тромесечју. Повела се радправа о знању деце из историје пошто су оцене
нешто слабије него из других предмрта. Такође се водила ддискусија о
оценама из владања коју је повео Милорд Андрић који сматра да би
требало предузимати мере и на основу понашања деце формирали
оцене, а не по успеху ученика. Такође се расправљало о могућностима да
се деца која нису у стању да испрате наставу издвоје у посебно одељење
али директор је појаснио услове које би морали бити испуњени.
3. Екскурзија се спроводи 29 маја.
- Милорад Андрић је уступио своје место једном родитељу (за први
разред)
- Злата Миливојевић такође уступа своје место једном од ученика који
нема услова за одлазак (други разред). Милорад Андрић је изнео

предлог се за убудуће уопште не разматра одлазак родитеља на
екскурзије.
Савет родитеља је изгласао да убудуће неће ићи родитељи на
екскурзије са ученицима и да ће та места бити уступљена ученицима
који немају услове за одлазак на екскурзију.
2. Педагог школе је читао статистику са пробног завршног испита.
Дискусија се повела о школским такмичењима и пласманима на
општинско. Сматра се да су критеријуми знатно снижени у односу на
претходне генерације.
Милорад Андрић је изнео сугестију да се мало више поради на часовима
енглеског језика. Сматра да су критеријуми доста нижи у односу на децу
из других школа.
4. Није било тема за разговор.
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