
ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

Aктивност Време реализације активности Начин реализације Носиоци 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII   

Избор и конституисање новог Савета 

родитеља(избор у стручне и друге органе школе , 

избор комисија) 

            Састанак 

Чланови Савета 

родитеља,стручни сарадник, 

директор 

Упознавање са уписом,организацијом рада школе 

Давање сагласности на програм екскурзија и 

наставе у природи 

            Састанак 
Чланови Савета 

родитеља,стручни сарадник 

Учешће родитеља у акцијама школе 

Припреме за прославу Дана школе 
            Састанак 

Чланови   Савета родитеља, 

стручни сарадник 

Успех ученика на крају првог класификационог 

периода 

Успостављање сарадње са другим школама и 

институцијама 

            Састанак Чланови Савета родитеља   

Учешће у спровођењу акција и програма  

 спортска и друга такмичења  

 јавне трибине и предавања  

 родитељски састанци  

 индивидуални контакти 

     

            

Такмичења, 

 трибине, 

 родитељски    

 састанци, 

радионице 

Стручни сарадник , 

чланови Савета родитеља, 

сарадници школе испред 

других институција 

Учешће у програмима за спровођење безбедности 

и сигурности деце  

 

            

 

Унапређење видео надзора у школи; 

обезбеђење 

Чланови савета, директор 

школе, представници МУП-а, 

представници 

електродистрибуције, путева... 

Ангажовање у обезбеђењу финансијских 

средстава за рад школе  

  

            

 Спонзорства, донације, аукције радова 

из дечијих радионица  

 уређење школског простора  

 стварање додатних услова за бављење 

спортом и рекреацијом  

 стварање фонда за награђивање 

најбољих ученика, учитеља и 

наставника 

Чланови 

 Савета 

 родитеља 

Увид у рад  продуженог боравка             
Побољшавање услова проширивањем 

капацитета и активности 
Чланови Савета родитеља 

Активно учешће у активностима сарадње са 

осталим школама . 

Учешће у организовању школске славе – Свети 

Сава . 

            

Анимирање свих родитеља,субјекта 

локалне самоуправе и радних 

организација за учешће у поменутим 

акцијама 

Чланови Савета родитеља 

Спровођење програма професионалне 

оријентације ученика  

 

            
Популарна предавања и презентација 

појединих занимања 

Стручни сарадник, родитељи, 

спољни сарадници, Тим за ПО 

Анализа успеха и дисциплине у току школске 

године 
            

Извештаји стручне службе и директора 

школе 
Психолог, директор школе 

Учешће у свим осталим активностима који су од 

значаја за унапређивање квалитета образовно - -

васпитног рада, а у интересу су Школе, наставног 

и ваннаставног кадра, а пре свега ученика  

            

Анимирање свих родитеља,субјекта 

локалне самоуправе и радних 

организација за учешће у поменутим 

акцијама 

Стручни сарадник, родитељи, 

спољни сарадници , директор 

школе 

 


