7.3. План и програм рада савета родитеља
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разматрање и решавање питања успеха и владања ученика.
Брига о здрављу ученика
Организовање и учешће у акцијама солидарности, уређење школске средине,
акције на прикупљању секундарних сировина.
Организовање и спровођење сарадње са друштвеном средином.
Разматрање извештаја о раду школе и давање сугестија за побољшање рада
школе.
Анализа рада школе.

Савет родитеља за школску 2017 / 2018 годину
Р.б.

Име и презиме
родитеља

Предст
одељ.

Занимање

Бр. телефона
064/0085462

Насеље Бело Поље

Томе Ивановића 45

Адреса

1.

Весна Младеновић

1/1

радник

2.

Пешић Весна

1/2

радник

3.

Сања Тасев

2/1

радник

065/5885895

4.

Цветковић Бобан

2/2

турбиновођа

064/8559127

5.

Марушић Ана

2/3

радник

064/8565058
017 /7101382

6.

Илић Зоран

3/1

7.

Стојановић Сузана

3/2

Радник

065/9192011

8.

Ивановић Милован

3/3

Полицајац

064/6384520

Алакинце

9.

Јовић Данијела

4/1

радница

0646865591

Бело Поље

10.

Миленковић Станче

4/2

радница

064/1126056

Сурдулица с.Биновце

11.

Станисављевић
Братислав

4/3

радник

064/8564952

Сурдулица

12.

Анђелковић Ивица

4/4

радник

0628885166

Бело Поље

061/6607474

Велче Јанковића
Кликовац
Живојина Јанковића
бр.10
Ул.Новице
Дојчиновића бр.45
Ул.Вељка Влаховића
бр.3.Врање

Програм рада савета родитеља
Месец
Септембар

-

Октобар

-

Децем.
јануар

Новембар

-

Мај /
јуни

Март/
април

Фебруар

-

Програмски садржај
Конституисање савета родитеља;
Усвајање програма рада савета родитеља за школску 2017/2018 годину
Извештај о реализацији васпитно-образовног рада у протеклој школској
години,
Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика,
Упознавање са Годишњим планом рада за школску 2017/2018 год.
Tекућа проблематика
Упознавање родитеља са правилником о извођењу екскурзије;
Упознавање савета родитеља са протоколом о заштити ученика од насиља
занемаривања и злостављања,као и планом превенције и интервенције.
Давање сагласности на програм извођења екскурзије,
Договор о организовању, извођењу и реализовању екскурзије;
Упознавање родитеља са програмом инклузивног образовања и
обухваћеност децом,
Предлог за област самовредновања за школску 2017/2018 годину / учешће
родитеља,
Tекућа проблематика
Усвајање извештаја о извођењу екскурзије;
Извешатај о успеху и владању ученика на крају 1. Класификационог
периода,
Упознавање са акционим планом из процеса самовредновања.
Активности школе на реализацији нових пројеката,
Tекућа проблематика
Разматрање рада одељенских заједница;
Tекућа проблематика
Извештај о успеху у владању ученика на крају Првог полугодишта,
Предлог мера за побољшање успеха и владања ученика;
Полугодишњи извештај директора о раду школе,
Организовање и спровођење сарадње са друштвеном средином;
Tекућа проблематика.
Разматрање дисциплине и успеха ученика на крају 3. класификационог
периода;
Договор око организовања матурске вечери;
Разговор о раду и активностима школе и предлог за побољшање истих;
Tекућа проблематика
Разматрање рада савета родитеља у протеклој школској години;
Усвајање успеха ученика;
Предлог за рад савета родитеља у наредној школској години;
Tекућа проблематика

Чланови Савета родитеља укључени су у:
1)
2)
3)
4)

Стручни актив за школско развојно планирање (Станисављевић Братислав)
Тим за самовредновање рада школе (Марушић Ана)
Тим за заштиту деце од насиља (Цветковић Бобан)
Тим за инклузивно образовање (Марина Михајловић).

Задужена особа: секретар школе Сања Спасић и Данијела Стојилковић –педагог школе
2

