Извод из Закона о основама система образовања и васпитања
Савет родитеља
Члан 58.
Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих.
У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа
остварује предшколски програм.
У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно
су заступљени и представници националне мањине, односно етничке групе.
У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у равоју, члан савета родитеља је и представник родитеља
деце, односно ученика са сметњама у развоју.
Савет родитеља:
- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
- предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и о самовредновању;
- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
- предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
- разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
- учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
- даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом
остваривању;
- разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Извод из Статута Основне школе ,,Бранко Ћопић“
Члан 46.
Савет родитеља ради на седницама.
Савет родитеља пуноважно ради ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Савет родитеља даје сагласност и доноси закључке јавним гласањем већином гласова укупног броја присутних чланова Савета.
Седнице Савета родитеља су јавне и могу им присуствовати остали родитељи ученика, наставници и стручни сарадници.
Члан 47.
Савет родитеља има председника и заменика председника који се бира на конститутивној седници Савета родитеља на годину
дана.
Председник Савета родитеља сазива седнице и председава седницама, предлаже дневни ред, потписује акта која доноси Савет
и стара се о организацији Савета.
Заменик председника помаже председнику у раду, замењује га за време његове одсутности и у договору са њим обавља
послове из његовог делокруга.
Председнику Савета у припреми седница помажу директор Школе и задужени наставник.
На седници Савета води се записник кога оверавају својим потписом председник и записничар кога одређује Савет.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор и друге органе Школе;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове Школе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада;
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
5) разматра предлог Програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља;
8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих
активности које организује Школа и разматра извештаје;
10) учествује у поступку прописивања правила понашања ученика, родитеља односно старатеља и запослених у Школи и
разматра извештаје;
11) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом
остваривању;
12) упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима Школе;
13) доноси Пословник о свом раду.

