
    ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља у оквиру своје надлежности (између осталог) врши следеће 
послове: 

· Предлаже представнике родитеља за Школски одбор 

· Разматра успех и понашање ученика 

· Разматра услове за рад школе 

· Даје сагласност на факултативне програме за организовање екскурзија и  
наставе у природи 

· Разматра и предлаже намену коришћења средстава родитеља 

· Укључује родитеље за успешнији рад Школе и уређење школског простора 

· Учествује у прописивању мера за заштиту и безбедност ученика у сарадњи са 

јединицом локалне самоуправе 

· И друга питања за остварење образовно- васпитног рада и рада Школе 

 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА 

 

Септембар 

1. Конституисање Савета родитеља школе и усвајање плана рада 

2. Кратак Извештај о успеху ученика на крају школске 2011/2012. године 

3. Извештај о реализацији екскурзија и наставе у природи за претходну школску 
годину 

4. Извештај о резултатима са такмичења и награђивању ученика за протеклу 
школску годину 

5. Информација о Распореду отворених врата за све предметне наставнике за 
следећу школску годину 

6. Упознавање родитеља са акцијом прикупљања средстава за увођење видео- 
надзора 

7. Осигурање ученика за школску 2012/2013. годину - избор Комисије 

8. Ужина за ученике за календарску 2013. годину - избор Комисије 



9. Обезбеђење ученика за календарску 2013. годину- избор Комисије 

10. Именовање Комисије I разреда за одабир најповољније понуде за 
организацију и реализацију екскурзија и наставе у природи за школску 
2012/2013. годину 

11. Измиривање заосталих дугова из претходне школске године 

12. Текућа питања 

Новембар 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог 

периода 

3. Мере за побољшање успеха- сарадња родитеља и наставника 

4. Упознавање са циљевима ШРП- а и организација даљих акција 

5. Извештај Комисије за избор најповољније понуде за обезбеђење за 

2013. годину 

6. Извештај Комисије за избор најповољније понуде за осигурање ученика 

7. Извештај Комисије за одабир најповољнијег добављача ђачке ужине за 2013. 
годину 

8. Избор чланова Школског одбора из реда родитеља 

9. Текућа питања 

 

Фебруар 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и 

мере за побољшање успеха 

3. Сарадња родитеља и наставника 

4. Доношење Одлуке о избору уџбеника и приручника за школску 2013/2014. 
годину 

5. Текућа питања 



Април 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода 

3. Мере за побољшање успеха ученика и сарадња родитеља и наставника 

4. Упознавање са резултатима такмичења ученика 

5. Давање сагласности на програм и организовање екскурзија и наставе у 
природи и утврђивање наставничких дневница за следећу школску годину и 
именовање Комисија II - VIII разреда за одабир најповољније понуде за 
организацију и реализацију екскурзија и наставе у природи за школску 
2013/2014. годину 

6. Разматрање реализације циљева Школског развојног плана 

7. Текућа питања 

 

Јун 

Напомена- Састанак ће се одржати према потреби 


