ШТА ЈЕ ЈОШ ВАЖНО
ДА ЗНАТЕ?
Најважнија улога Савета родитеља је да утиче
на креирање амбијента у установи у коме је
свако дете задовољно и напредује у складу са
својим потенцијалима. Да би се то постигло
неопходно је да чланови Савета редовно
присуствују састанцима, буду информисани,
активни и редовно извештавају родитеље
групе/одељења чији су представници. Како
би се остварила двосмерна комуникација, од
родитеља ка њиховим представницима у Савету
и од представника Савета ка родитељима
који су их изабрали, потребно је успоставити
различите канале комуникације. Важно је
у читав процес укључити и одељењског
старешину/васпитача и неговати односe са
запосленима у образовној установи засноване
на сарадњи, међусобном уважавању, узајамној
подршци и дељењу одговорности.

НА НАШОЈ ОПШТИНИ ФУНКЦИОНИШЕ САВЕТ
РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА, састављен од
представника родитеља свих образовних
установа на подручју општине. Умрежавање
родитеља доприноси размени информација и
примера добре праксе, бржем и квалитетнијем
решавању проблема и већем утицају на
креаторе различитих политика које утичу на
добробит деце. Више информација о Савету
родитеља општине можете наћи на сајту
иницијативе “И родитељи се питају”

Савет родитеља је на ДОБРОВОЉНОЈ и
ВОЛОНТЕРСКОЈ бази. Као члан Савета родитеља
требало би да:
1. имате на уму да сте ту зарад најбољег интереса
Вашег детета и све друге деце;
2. износите мишљење и заступате ставове имајући
у виду ширу слику;
3. не заборавите да Савет заступа родитеље и у
сарадњи са установом решава проблеме;
4. подстичете и друге родитеље да буду активни;
5. развијате и негујете добру комуникацију са
запосленима
у
установи
и
подржавате
васпитаче/наставнике у настојањима да свој
посао раде одговорно;
6. на крају, од великог је значаја да будете
присутни на сваком састанку Савета и да активно
учествујете у његовом раду. На време процените
да ли сте спремни да се посветите испуњавању
обавеза члана Савета родитеља имајући у виду
да можда заузимате место неком другом
заинтересованом родитељу. Своје обавезе
ревносно извршавајте, јер Ваш недолазак на
састанак може да проузрокује блокаду неких
активности у раду образовне установе и
незадовољство свих.

http://cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/

ЈЕР ИМАЈУ ШТА ДА КАЖУ

Водич је намењен родитељима
деце која похађају
предшколско, основношколско
и средњошколско образовање.
Припремили су га чланови
Савета родитеља општине
Звездара, који чине
представници родитеља свих
образовних установа.

Поштовани/а,
Деца, запослени у образовној установи и родитељи
имају право да своје потребе и интересе остварују
у складу са међународним конвенцијама и
законским одредбама које се темеље на уважавању,
разумевању, слободи мишљења и међусобној
толеранцији. Активано учешће родитеља у
предшколским и школским активностима доприноси
да дете остварује боље резултате у савлађивању
програма, мање одсуствује, развија и унапређује
социјалне вештине важне за живот, има пристојно
понашање, самоуверено је и мотивисано да даље
напредује. Родитељи својим ангажовањем у раду
и животу предшколске установе/школе значајано
доприносе побољшању услова за одрастање деце
и младих у локалној заједници и унапређењу рада
свих њених сервиса. У свему наведеном веома
значајну улогу има Савет родитеља.

КО СУ ЧЛАНОВИ САВЕТА
И КАКО СЕ БИРАЈУ?

САМО НАШИМ
АКТИВИЗМОМ МОЖЕМО
УНАПРЕДИТИ УСЛОВЕ
ЗА ЗДРАВО ОДРАСТАЊЕ
НАШЕ ДЕЦЕ

3. предлаже мере за осигурање квалитета
унапређивање образовно–васпитног рада;

и

Савет родитеља чини по један представник
родитеља ученика сваког одељења у школи или
свих вртића при предшколској установи.

4. учествује у поступку предлагања изборних предмета
и у поступку избора уџбеника;

Чланови Савета родитеља бирају се јавним
гласањем на почетку сваке школске године, на
првом родитељском састанку, најкасније до 15.
септембра.

предлог
Програма
образовања
и
5. разматра
васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада,
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о
самовредновању;
6. разматра намену коришћења средстава од донација и
од проширене делатности установе;
7. предлаже Школском одбору намену коришћења
средстава остварених радом ученичке задруге и
прикупљених од родитеља;
8. разматра и прати услове за рад установе, услове за
одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и
ученика;
9. учествује у поступку прописивања мера, начина и
поступка заштите и безбедности деце и ученика за
време боравка у установи и свих активности које
организује установа и разматра извештаје;

ШТА ЈЕ САВЕТ РОДИТЕЉА?
Савет родитеља је саветодавно тело које има
важну улогу у креирању подстицајног и безбедног
окружења за децу и младе и стварању радне и
топле атмосфере у установи. Савет доприноси
и унапређивању сарадње родитеља и установе
јер представља спону између других родитеља,
васпитача/наставника, органа управљања и деце.
Савет родитеља делује и као катализатор промена у
локалној заједници.

2. предлаже свог представника у Стручни актив за
развојно планирање и у друге тимове установе;

КАКО РАДИ САВЕТ?
Савет родитеља има свој план рада који је
саставни део Годишњег плана рада образовне
установе. Чланови се састају једном месечно или
чешће (по потреби) и могу да доносе закључке и
одлуке само ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Савета.
Седнице Савета родитеља су јавне и могу им
присуствовати остали родитељи, васпитачи,
наставници и стручни сарадници.

ШТА КАЖЕ ЗАКОН?
Савет родитеља, према члану 58 Закона о
основама система образовања и васпитања:
1. предлаже представнике (3) родитеља деце у
образовној установи

10. даје сагласност на програм и организовање
екскурзије, односно програме наставе у природи и
разматра извештај о њиховом остваривању;
11. обавља и друге послове у складу са статутом
установе.
У установи у коjоj стичу образовање припадници
националне мањине, односно етничке групе у Савету
родитеља сразмерно су заступљени и представници
националне мањине, односно етничке групе.
У установи у коjоj стичу образовање деца и ученици
са сметњама у развоjу, члан Савета родитеља jе и
представник родитеља деце, односно ученика са
сметњама у развоjу.
Савет родитеља доноси пословник о свом раду,
учествује у поступку прописивања правила понашања
деце, родитеља односно старатеља и запослених
у установи и разматра извештаје; упућује своје
предлоге, питања и ставове директору, Школском
одбору и стручним органима школе;

