
 

OСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ 

24400 Сента, ул. Aрпадова 83 

 

Дел.бр./Ikt.sz.:19/2022- 8   

Датум/Dátum: 28.02. 2022.g. 

 

PETŐFI SÁNDOR  ÁLTALÁNOS ISKOLA 

24400 Zenta, Árpád utca  83. 

 

🕿: +381 24 811 412    +381 24 815 989 

direktor.petefi@gmail.com 

 

На основу  члана 20.став 1.и члана  135. став 2 . Статута Основне школе “ Петефи 

Шандор“ Сента (Дел.број 35/2019-1 од 15.08.2019),  Школски одбор је  на основу 

овлашћења  из  члана 49. став 1 тачка 1) , на седници одржаној дана 28.02.2022. године 

донео 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА 

РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“  СЕНТА 

Члан 1. 

У  Пословнику о раду Савета родитеља Основне школе “ Петефи Шандор“ Сента 

(Дел.број 35/2019-14 од 20.09.2019) у члану 27. после речи: “Школе“,  додаје се: 

“ као што су: 

1)предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно 

ученика у орган управљања; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе; 

3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу 

установе; 

4) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују 

уџбеници; 

5) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 

6) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васоитања, развојног плана и 

годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту 

и резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за 

обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

mailto:direktor.petefi@gmail.com


7) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

установе; 

8) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

9) разматра и прати услове за рад, услове за одрастање и учење, безбедност и заштизу деце 

и ученика; 

10) учествује у поступку прописивања мера из члана 108.ЗОСОВ-а; 

11) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 

12) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 

13) разматра и друга питања утврђена Статутом“. 

Наставак става и члана  остаје непромењен. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

        Председник Школског одбора 

         ______________ 

                  /Ливиа Барањи/ 

 

 


