
ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  РОДИТЕЉА У ЈУ ОШ „ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“, ТРН 
ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА  

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
ВРИЈЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 
 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање Савјета родитеља и 
усвајање Програма рада за школску 
2017/18.годину. 

Септембар, 
октобар  2017.г. 

Чланови Савјета 
родитеља, 
предсједник 
Савјета родитеља 

Договор, 
подјела 
задужења 

Избор чланова Савјета родитеља у 
састав Школског одбора. 

Септембар, 
октобар  2017.г. 

Чланови Савјета 
родитеља 

Избор, 
одлучивање 

Разматрање успјеха ученика у учењу и 
владању. 

Септембар , 
октобар 2017.г. 

Март, април 
2018.г. 

Директор, 
помоћник 
директора, 
педагог, социјални 
радник ,чланови 
Савјета родитеља 

Извјештај, 
дискусија 

Разматрање намјене коришћења 
средстава остварених:  
- од донације и средстава родитеља, 
- радом Фонда“ Десанка Максимовић“. 

Током школске 
године 

Директор, 
предсједник 
Савјета родитеља, 
чланови Савјета 
родитеља 

Презентација, 
образлагање, 
договор, 
дискусија 

Разматрање школског календара. Септембар, 
октобар  2017.г. 

Помоћник 
директора,чланов
и Савјета 
родитеља 

Разматрање, 
усвајање 

Разматрање плана и програма 
екскурзије и излета  и давање 
мишљења. 

Септембар , 
октобар 2017.г. 

Март, април 
2018.г. 

Директор, 
помоћник 
директора,чланов
и Савјета 
родитеља, 
Комисија, Чланови 
Савјета родитеља 
8.р., секретар 

Разматрање, 
договор, 
дискусија, 
одлучивање 

Учешће у избору понуђача за 
реализовање плана и програма 
екскурзије и  излета  у сарадњи са 
школом. 

Током школске 
године 

Директор, 
помоћник 
директора,чланов
и Савјета 
родитеља 

Разматрање, 
договор, 
дискусија, 
одлучивање 



Представљање ставова родитеља 
ученика Школском одбору. 

Током школске 
године 

Чланови Савјета 
родитеља 

Договор, 
излагање 

Подстицање ангажовања родитеља у 
раду школе. 

Током школске 
године 

Директор, 
помоћник 
директора, 
педагог, социјални 
радник ,чланови 
Савјета родитеља 

Договор, 
размјена 
искустава, 
подјела 
задужења 

Иницирање провођења програма и 
едукације родитеља о развојним 
потребама дјеце и другим темама. 

Током школске 
године 

Чланови Савјета 
родитеља 

Договор, 
размјена 
искустава, 
подјела 
задужења 

Учешће у изради и реализацији 
одговарајућих пројеката којима се 
подстиче и унапрјеђује васпитно- 
образовни рад у школи 

Током школске 
године 

Чланови Савјета 
родитеља, 
предсједник 
Савјета родитеља 

Договор, 
размјена 
искустава, 
подјела 
задужења 

Промовисање интереса школе у 
локалној заједници на чијем подручју 
се школа налази. 

Током школске 
године 

Чланови Савјета 
родитеља, 
предсједник 
Савјета родитеља 

Договор,подјел
а задужења 

 


