4. Савет родитеља
Члан 102.
Ради оствараивања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовноваспитних задатака Школе у Школи се, као саветодавно тело формира Савет родитеља
Школе.
Члан 103.
Савет родитеља чини по један представник одељењског Савета родитеља.
Свако одељење бира у Савет родитеља Школе по једног представника, јавним гласањем,
већином укупног броја у одељењу.
Савет
одељења.

Члан 104.
родитеља Школе чини по један представник родитеља ученика сваког

Члан 105.
Савет родитеља Школе из свог састава бира председника и заменика председника на
првој седници приликом верификације мандата изабраних чланова.
Избор председника и заменика председника врши се јавним гласањем.
Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја чланова Савета
родитеља.
Председник и заменик председника бирају се за сваку школску годину.
Члан 106.
Председник Савета за свој рад одговоран је Савету родитеља.
Председник Савета може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим обавезама
или да спроведе донете одлуке.
Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са
успехом.
Одлука о прихватању оставке, односно о опозиву председника доноси се јавним гласањем,
већином гласова укупног броја чланова Савета.
Одредбе става 1. до 4. овог члана сходно се примењују и на заменика председника Савета
родитеља.
Члан 107.
Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама.
Седнице Савета родитеља су јавне и могу им присуствовати остали родитељи ученика и
наставници.
Седнице Савета родитеља сазива и њима руководи председник Савета.
Председник сазива седнице Савета писаним путем најраније три дана пре дана одржавања
седнице.
У хитним случајевима седница се може сазватаи и усменим путем, односно телефонским
позивом.
Члан 108.
Председник Савета у припреми седнице може да се консултује са директором.
На седници Савета води се записник.
Записник оверавају председник и записничар.

Члан 109.
Седници Савета дужни су да присуствују сви чланови.
У случају спречености чланови Савета обавезни су да благовремено обавесте Школу.
Члан 110.
Закључци Савета родитеља објављују се на огласној табли најкасније у року од три
дана од дана одржавања седнице.
О извршењу донетих закључака брине се председник Савета.
Члан 111.
Ради обављања послова из своје надлежности Савет родитеља може образовати сталне
или повремене комисије.
Одлуком о образовању комисије Савет утврђује састав комисије, задатке и рок њиховог
извршења.

Члан 112.
Савет родитеља:
1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор тајним гласањем
2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
3. учествује у поступку предлагања изборних предмета;
4. разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од
проширене делатности Школе, од донација и средстава родитеља;
5. разматра услове за рад Школе;
6. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности
ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које
организује Школа;
7. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе
у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
8. разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске
и друге манифестације у Школи;
9. организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у Општини;
10.брине се о здравственој и социјалној заштити ученика;
11.обавља и друге послове од интереса за Школу, односно одлучује о питањима о
којима органи Школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења
родитеља.
Члан 113.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору,
директору и стручним органима установе.

