Прва конститутивна седница Савета родитеља , Основне школе „Миливоје
Боровић" одржана је 14. септембра 2017. године, у матичној школи у
Мачкату са почетком у 16 часова, са следећим дневним редом:
1. Конституисање Савета родитељ
За предсрдника Савета родитеља чланови Савета родитеља изабрали су
Драгољуба Шкодрића, а за заменика председника, чланови су изабрали
Зорицу Марић, која је уједно и записничар.
2. За школски одбор по предлогу чланова Савета, кандидате које су
предложили су: Силвија Аћимовић, Бориша Баковић и Дарко
Секулић. Гласање је било по протоколу, тајно, од три кандидата
изабрана су два. Чланови комисије били су:
1. Милорад Кнежевић
2. Раденко Николић
3. Иванка Тодосијевић
Чланови су пребројали гласове и по пребројавању гласова добили смо
следеће резултате. Представници за школски одбор испред Савета родитеља
су: Бориша Баковић( 10 гласова) и Дарко Секулић ( 5 гласова).
3.Представљање извештаја о раду школе за школску 2016/2017. Год.
Све планове за школску 2016/2017 годину су испуњену. Матреијално
технучки радови су обављени, набављен је котао за грејање, изграђена је
шупа за огрев у Кривој Реци, уграђени су ормарићи, школска библиотека је
обогаћена за 134 књиге. Реконструкција школе у Шљивовици.
У школи су запослена 34 наставника и 17 –оро ненаставног особља. На крају
школске године школа је бројала 225 ученика. Обављена је редовна, додатна
и допунска настава, као и секције. Школа има одличну сарадњу са
предшколском установом из Чајетине. Ученици су учествовали на бројним
такмичењима из различитих предмета. Постизали су веома добре резултате.
Реализована је планирана екскурзија и излет. Свих тринаест секција је

успешно реализовано. Такмичење „Читалићи" ово године је организовано у
нашој школи. Реализовано и протекло веома успешно.
Сви ученици су завршили разред. Поправни испит у августу, полагала су
четири ученика и то: два ученика петог разреда, један ученик шестог и један
ученик седмог разреда. Предмети из којих су ученици полагали поправни
испит су: математика, српски језик и хемија.
Ученици осмог разреда су полагали завршни пријемни испит. Тестове су
полагали из математике, српског језика и конбиновани тест. Просек који су
остварили на испиту из математике је 11,29, српски језик 12,43 и
комбиновани тест 14,20 бодова. Уписано по првој жељи 72 %.
Састанци у школи су редовно одржавани као и предшколски колегијум.
Два ученика ће похађати наставу по иоп програму. Одељенске старешине су
радили по програму. Програм професионалне оријентације је спроведен у
седмом и осмом разреду. Сајам образовања је одрзан и ове године у нашој
школи, пети по реду.
Од Владе Србије школа је добила средства за радове на реконструкцији
школе у Шљивовици. Такође од Министарства просвете добијена средства за
опремање школске кухиње, трпезарије. Школа је добила лаптопове, за
потребе наставника и библиотеке.

-

4. Представљање годишњег плана рада школе за школску
2017/2018 годину.
Тимски план рада
Програм рада одељенских већа
Програм рада тимова
Програм рада директора
Програм рада библиотеке
Програм рада школског одбора
Програм рада Савета родитеља
5. Разматрање предлога програма ученичких излета и
екскурзија. Спровођење анкета за родитељску сагласност,

отварање понуда и одабир агенције, која ће водити децу на
екскурзију, излет.
6. Избор осугуравајућег друштва
Предходне школске године осугурање наших ученика је вршила
осигуравајућа кућа „Дунав" Ове школске године као и предходних стигло је
више понуда за осигуравање ученика. Чланови Комисија за одређивање
осигуравајуће куће су:
- Раденко Николић
- Светлана Гојковић
- Милена Брковић
7. Отворена врата.
Све информације о распореду отворених врата ученици и родитељи могу
наћи на сајту школе и на огласној табли у холу школе. Такође се на исти
начин могу информисати и о распореду индивидуалних разговора.
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8. Текућа питања.
Самовредновање побољшање квалитета рада
Постигнућа ученика ( оцене, успех,вредност, мотивисаност). Циљ је
акциони план, побољшање постигнућа тј. достићи општински и
регионални ниво.
Слабија тачка је коришћење просветних информационих база. Ради
се на побољшању.
Школа уређује два електронска часописа, то су: „Чувари Златибора"
и „Школска реч". Професори који су радили на уређењу сколског
часописа „Чувари Златибора" су: Татјана Крповић, Марија Тодоровић
и Љиљана Андрић. Професори који су радили на уређењу часописа
„Школска реч" су: Милица Тодосијевић, Љубица Пантовић и Љиљана
Андрић.
Електронски часопис „Школска реч"постоји од 2013.године , на њему
раде наставници и деца. Доступан је на сајту школе. У часопису
можемо прочитати све о пројекту „Читалићи" који је протекле
школске године одржан у нашој школи. Велика захвалност

родитељима на сарадњи, помоћи и подршци да се пројекат успешно
реализује.
- Затим се помиње знање из еколгије где су наши ученици освојили
друго место, ту је још и дечија недеља ( маскембал, игре без
граница, излет). Стихови ученице Валентине Лучић из Шљивовице.
Радови ученика , наши матуранти,ђак генерације Милица Марић.
Мало забаве за крај.
- Електронски часопис „Чувари Златибора" говори о оншој Општини, о
уређењу депоније (чишћење), о црном бору, о заводу за
запошљавање, о Еко школи, о планинарској секцији ОШ из Чајетине,
о лековитим травама, занимљивости Златибора, о радовима
ученика, итд.
За школски одбор , по предлогу чланова Савета, кандидати које су
предложили су: Силвија Аћимовић, Бориша Баковић и Дарко Секулић.

