План активности Савета родитеља
Време
реализације

Акт ивност и/т еме

Септембар

1. Конституисање Савета родитеља за ову школску годину
2. Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља за
школску 2017/18.
3. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2016/2017.
годину
4. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2017/2018.
школску годину
5. Разматрање предлога програма и давање сагласности на
програм извођења ученичких излета и екскурзија
6. Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика
7. Информација о Распореду отворених врата за све
предметне наставнике за следећу школску годину
8. Разно
1.
2.

Новембар

3.
4.
5.
6.

Фебруар

Април

Јун

Извештај о успеху и владању ученика на крају I
класификационог периода
Мере за побољшање успеха- сарадња родитеља и
наставника
Активности школе на реализацији разних пројеката и
активности из Школског развојног плана
Рад на самовредновању рада школе
Постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту –
мала матура
Упознавање родитеља са програмом инклузивног
образовања и обухваћеношћу деце

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Анализирање,
предлагање,
учествовање у
активностима,
дискусија, састанци,
извештај
извештај

-Директор
-Стручни
сарадник
-Чланови
Савета
родитеља
-Одељењске
старешине

Анализирање,
предлагање,
учествовање у
активностима,
дискусија, састанци,
извештај
извештај

-Директор
-Стручни
сарадник
-Чланови
Савета
родитеља
-Одељењске
старешине

1. Извештај о успеху и владању ученика на крају I
класификационог периода
2. Мере за побољшање успеха- сарадња родитеља и
наставника
3. Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана
рада школе
4. Упознавање родитеља са спровођењем посебних програма (
програм заштите ученика од насиља, заштите здравља, проф.
орјентације …)
5. Рад Ђачког парламента у школи
1. Успех ученика на трећем тромесечју и мере за
унапређивање рада
2. Извештај о резултатима такмичења ученика школе
3. Набавка уџбеника за наредну школску годину
4. Активности школе на реализацији разних пројеката и
активности
1. Успех ученика на крају школске године
2. Рад савета родитеља школе у протеклој години и позитивна
пракса из рада. Предлог програма рада за наредну школску
годину.
3. Резултати успеха ученика на крају наставне године.
4. Извештај реализацији Годишњег плана рада школе
5. Извештај о реализованим екскурзијама и излетима
Учешће родитеља у праћењу полагања завршног испита

*Начин праћења реализације Програма Савета: на крају школске године увидом у то које су активности
реализоване. Носиоци праћења су комисија за праћење ГПРШ.Извештавање путем записника са састанака Савета
родитеља.

