
  

ППллаанн  ррааддаа  ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  
 

Савет родитеља чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система 
образовања и васпитања, Статутом Установе и овим Планом, планира и реализује, по 
потреби, следеће послове: 

 

Р. Бр. Садржај рада Време рада  

1. 

 Разматра и даје мишљење на извештај о  реализацији 
Годишњег плана рада Установе за претходну радну 
годину, 

 Анекс Предшколског програма дечијег вртића за радну 
2014/15 

 Годишњи план рада Установе за радну 2014/15.год. 
 Извештава о реализацији Програма затите деце од насиља 
 Извештај о реализацији Развојног плана Установе за период 

јануар-август 2014., 

До 
15.09.2014. 

2. 

 Конституисање Савета Родитеља 
 Избор представника родитеља за члана УО 
 По одржаним општим родитељским састанцима у 

вртићима и одвојеним васпитним групама: 
 Врши избор представника родитеља за члана УО 
 предлаже мере за осигурање и унапређивање васпитно-

образовног рада, побољшање услова рада у Установи и 
учествује у поступку предлагања и прописивања мера за 
безбедност деце 

До 
02.10.2014. 

 
 

Током године 
 

До 
02.10.2014. 

 

3. 
 Даје сагласност на програм организовања рекреативног 

боравка деце у вртићу „Јеленко“ у Рибарској бањи и 
разматра извештај о реализацији истог 

Током године 

4. 

 Разматра предлог садржаја и цене новогодишњих пакетића 
за децу и спровођење активности Новогодишње прославе 

 Упознавање Савета родитеља са радом Педагошког 
колегијума  

До краја 
новембра 

текуће године 

5. 

 Разматра предлог избора костима и утврђује цену и услове 
плаћања за исте поводом манифестације „Од бајке до 
читанке“ , предлаже и даје сагласност на избор локације за 
спровођење ове манифестације којом се приликом 
предшколци испраћају из Установе због поласка у школу 

 Извештава о реализацији Програма заштите деце од 
насиља 

Фебруар-март 
текуће године 

6. 
 За потребе деце, а на предлог руководства и УО, Савет 

родитеља разматра програм летовања и на исти даје 
сагласност 

Мај месец 
текуће године 

7.  Одржава ванредне састанке и на истим предлаже питања и Током године 



решења од битног значаја за уређење радне средине 
 Предлаже свог представника  у стручни актив за развојно 

планирање и у друге тимове Установе 
 Даје мишљење на Анекс Годишњег плана рада за 2014/15. 

И на Анекс Предшколског програма дечјег вртића 2014/15. 
   

 


