
 

ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

у школској 2022/2023. години 

  

Септембар  

1. Конституисање Савета родитеља школе и усвајање плана рада  

2.  Разматрање   Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/2022.годину; 

3. Разматрање Извештаја о самовредновању у школској 2021/2022.години; 

4. Разматрање Извештаја о завршном испиту у школској 2021/2022.години; 

5. Разматрање и усвајање  Годишњег плана рада Савета родитеља у 

школској 2022/2023.години. 

6. Разматрање  Предлога Годишњег плана рада  школе за школску 

2022/2023.годину; 

7. Давање сагласности на програм и организовање екскурзије и  наставе у 

природи у школској 2022/2023.години; 

8. Предлагање  представника  Савета родитеља у обавезне  тимове Школе; 

9.  Предлагање представника Савета   и њихових заменика у  Локални 

Савет родитеља у школској 2022/2023.години; 

10. Осигурање ученика за школску 2022/2023. годину - избор Комисије 

11. Ужина за ученике за школску 2022/2023. годину - избор Комисије 

12. Именовање Комисије за одабир најповољније понуде за организацију и 

реализацију екскурзија и наставе у природи за школску 2022/2023. годину. 

13.Разматрање и праћење услова за рад Школе, услова за одрастање и 

учење, безбедност и заштиту деце и ученика и учествовање у поступку 

прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и 

васпитања  који се односи на Акт којим школа прописује мере, начин рада и 

поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи 

и свих активности које организује установа, у сарадњи са надлежним 

органом јединице локалне самоуправе. 

 14. Текућа питања  

Новембар 

 1. Усвајање Записника са претходне седнице  

 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 одабир најповољнијег добављача ђачке ужине за 

2022/2023. годину; 

6. Разматрање безбедности ученика; 

7.  Текућа питања  

Јануар 

 1. Усвајање Записника са претходне седнице 

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

мере за побољшање успеха  

3. Сарадња родитеља и наставника  



4. Избор три представника родитеља за чланове органа управљања, тајним 

изјашњавањем. 

5. Разматрање питања  безбедности ученика током боравка у школи; 

6. Разматрање питања исхране ученика у школи; 

7. Разматрање текућих 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. Учестовање у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма 

у школској 2023/2024.години; 

5. Учествовање у поступку избора уџбеника, у складу са Законом о 

уџбеницима; 

6. Разматрање реализације циљева Школског развојног плана  

7. Текућа питања  

Јун  

1.Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају другог 

полугодишта 

2. Успех ученика на такмичењима у школској 2022/2023.години; 

3. Извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи  у школској 

2022/2023. години 

4. Утврђивање маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 

2023/2024. годину 

5. Извештај о раду Савета родитеља у школској 2022/2023.години; 

6. Предлог Плана рада Савета у школској 2023/2024. години; 

7. Информисање Савета родитеља о завршном  испиту ученика осмог 

разреда; 

8. Разматрање питања безбедности ученика; 

  

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 

       ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ 


