Савет Родитеља
У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се
формира Савет родитеља. Он има саветодавну улогу у школи и бира се по један
представник родитеља ученика сваког одељења.
Уколико с има ученика са сметњама у развоју, члан Савета родитеља је и
представник родитеља деце, односно ученик са сметњама у развоју.
Савет родитеља има надлежност у решавању свих битних питања из живота и
рада школе и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе као што су:
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег
плана рада, извештаје о њиховом остваривању и самовредновању

-

-

предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

-

предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада

-

даје сагласност на програм и организовање екскурзија и осталих излазака

-

учествује у поступку предлагања изборних предмета

-

учествује у поступку предлагања избора уџбеника

-

прати безбедност и заштиту ученика

-

учествује у прописивању мера безбедности ученика

-

предлаже свог представника у тимове установе

разматра и прати услове за рад школе

Савет родитеља саветодавним деловањем, 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 и чине га 33 родитеља за школску 2013/14. годину.
Програм рада Савета родитеља припрема психолог школе који је задужен за рад
и координирање овог саветодавног тела.
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