
САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2020/2021.  године одржано је девет седница Савета родитеља: 

 

 На првој конститутивној седници именован је нови сазив Савета родитеља; 

 Усвојен је извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/2020. години; 

 Разматран је извештај о раду директора школе за 2019/2020. годину; 

 Усвојен је план рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину; 

 Упознали се са Пословником о раду Савета родитеља; 

 Разматран је Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину; 

 Донета је одлука о избору осигуравајуће куће за ученике; 

 Донета је одлука о прихватању годишњег плана за извођење екскурзија, излета и 

наставе у природи за школску 2020/2021. годину; 

 Разматрали о могућностима помоћи родитеља школи; 

 Упознали се са пројектом ,,Бесплатни уџбеници“; 

 Савет  је разматрао извештаје стручне службе о успеху и дисциплини ученика на 

крају класификационих периода школске 2020/2021. године; 

 Делегирали два члана за новоформирани Општински савет родитеља по новом 

Закону о основама система образовања и васпитања; 

 Упознали се са делокругом рада Тима за заштиту; 

 Упознали се са апликацијом школе за модел установу Обогаћеног једносменског 

рада; 

 Учествовали у поступку избора уџбеника за трећи и седми разред основне школе; 

 Учествовали у поступку избора уџбеника за четврти и осми разред основне школе; 

 Изабрали дистрибутера за набавку уџбеника; 

 Савет родитеља није подржао акцију да се са родитељског рачуна  уплати годишња 

чланарина за Организацију Црвени крст; 

 Дали предлог Школском одбору да се не изводе екскурзије и рекреативна настава 

због проглашења ванредног стања епидемије COVID 19; 

 Организована је прослава матурске вечери; 

 Давање мишљења за настављање пројекта Обогаћеног једносменског рада и у 

школској  2021/2022. године ; 

 Информисани о активностима школе за покретање и предају елабората за стицање 

статуса Модел установе за развој школског спорта и Обогаћеног једносменског 

рада; 

 Анализирали васпитну улогу школе; 
 Договарали се око одржавања Базара књига ради размене уџбеника; 
 Учествовали на обуци Чувам те на националној платформи; 

 Разматран је извештај о завршном испиту ученика осмог разреда; 

 Разматран је извештај о раду директора школе; 

 Учествовали у реализацији пројекта Беотаблет; 

 Договорена је даља сарадња са музичком школом ,,Марко Тајчевић“  из Лазаревца; 

 Упознали се са извештајем о самовредновању рада установе школске 2020/2021. 

године. 

 



 


