
САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Чланови Савета родитеља бирају се на првим родитељским састанцима у септембру 

месецу. Свако одељење бира по једног представника за Савет.  

 

 

Септембар: 

 

1. Конституисање Савета родитеља школе 

2. Представљање  Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

3. Анализа реализованих активности у протеклој школској 2020/2021.години 

4. Извештај о раду Савета родитеља у школској 2020/2021.години 

5. Усвајање плана и програма Савета родитеља школе (примедбе, предлози, сугестије 

родитеља) у школској 2021/2022.години 

6. Упознавање родитеља са школским календароми динамиком рада у школској 

2021/2022.години 

7. Упознавање родитеља са Правилником о понашању ученика, наставника и 

родитеља у школи 

8. Родитељи и њихова помоћ школи (помоћ родитеља у реализацији програма, 

уређења школе, друштвено-корисног рада, помоћ у стварању материјалних услова 

за рад и сл.) 

9. Упознавање родитеља са планом и програмом наставе у природи и екскурзија и 

одлука о расписивању тендера за избор туристичке агенције – извођача екскурзије и 

наставе у природи за школску 2021/2022.годину 

10. Разматрање понуда за осигурање ученика 

11. Текућа питања 

 

Новембар: 

 

1. Извештај о раду школе на крају првог класификационог периода школске 

2021/2022.године 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода школлске 

2021/2022.године 

3. Текућа питања 

 

Фебруар: 

 

1. Извештај о раду школе у првом полугодишту школске 2021/2022.године 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

3. Текућа питања 



 

Април: 

 

1. Како помажемо школи и како можемо помоћи 

2. Резултати ученика на такмичењима и јавним наступима 

3. Анализа васпитне функције школе 

4. Успех и дисциплина ученика 

5. Договор о одржавању Базара књига (размена и продаја старих уџбеника) 

6. Текућа питања 

 

Јун: 

 

1. 1.Извештај о реализованим екскурзијама,  излетима и настави у природи 

2. Реализација и организација завршног испита 

3. Текућа питања 

 

Август: 

 

1. Успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/2022. године 

2. Извештај о упису ученика осмог разреда у средње школе 

3. Извештај о раду школе у 2021/2022.године са посебним освртом на успех ученика  

4. Подношење извештаја Комисије о прикупљеним и утрошеним средствима 

5. Извештај о раду Савета родитеља школе 

6. Распоред смена за наредну школску годину 

7. Текућа питања 

 

Савет родитеља ће се састајати, по потреби, и ван заказаних термина. 

 

 

 

 
 


