
Советот  на  родителите  на  Основното  училиште  Раде  Кратовче
Кочани, на својот состанок одржан на ден 27.08.2010 година  донесе и
усвои

                                  Д Е Л О В Н И К
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИТЕ

ВО ОУ„РАДЕ КРАТОВЧЕ„ КОЧАНИ

Чл.1
Со овој Деловник се уредува начинот и формирање на Советот на

родителите на училиштето,задачите и начинот на неговото работење.

Чл.2
Советот  на  родителите  делува  во  рамките  на  соработката  на

училишетето  со  родителите,заради  разгледување  на  прашања  од
заеднички интерес   за работата  на училишетето и учениците,  како и
прашања  поврзани  со  реализацијата  на  процесот  на  воспитно-
образовнатата работа во училишетето.

Чл.3
Советот на родителите на училишетето се формира на почетокот

на учебната година, завршно со месец октомври.

Чл.4
         Бројот на  членовите на Советот на родителите зависи од бројот на
паралелките во училиштето.

Преставникот  од  секоја  паралелка  го  избират  родителите  на
родителски состанок на  паралелката во месец Септември односно со
почетокот на учебната година, со мнозинство гласови од вкупниот број
на родители на учениците од параллеката.

Чл.5
Мандатот на членовите од Советот на родителите на училиштето

трае  за период до завршување на  основното образование на нивното
дете, но не подолго од  три години.

Чл.6
На членовите-родители на Советот на родителите на училиштето

фунцијата  им  престанува  кога  нивното  дете  своето  школување  го
продолжи во  друго училиште.
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          Функцијата на член на Советот на родителите престанува и по
лично барање на родителот.

Чл.7
На  членот  на  Советот  на  родителите  на  училиштето  му

престанува  мандатот со отповикување заради  неопрвадано отсутво од
состаноците од најмалку три состаноци  како и поради неизвршување
на  одредени задачи што му се  дадени од страна на советот. 

Отповикувањето се врши на родителски  состанок на парарелката
од која е именуван членот на советот кој се отповикува.

Чл.8
Во  случај  на  отповикување  на  член   или  престанување  на

фунцијата  по друг основ се врши избор на нов член на Советот. 

Чл.9
Првото свикување на советот на родителите го врши директорот

на училиштето.
Советот  на  родителите  на  училиштето  од  своите  редови  бира

Претседател на Советот, како и негов заменик..
Мандатот на претседателот и неговиот заменик, трае  три години.
Изборот  се  врши  на  првиот  состанок  при  конституирање  на

Советот на родителите на училиштето.
 За  претседател  на  Советот  на  родителите,  односно  за  негов

заменик, е избран родител-член на советот, кој добил најмногу гласови
од  вкупниот број на членови на Советот.

 Претседателот и  заменик претседателот на  Советот  за  својата
работа одговараат пред Советот на родителите на училишетето.

Чл.10
Членовите на Советот на родителите должни се да присуствуваат

на состаноците и да земат активно учество во работата.

Чл.11
Советот на родителите: 
-дава мислење предлог програмата на училиштето и за годишната

програма за работа на учлиштето;
-расправа  за  извештајот  за  работата  на  училиштето  како  и  за
подобрување на успехот и поведението на учениците;
-предлага програми за подобрување на стандардите во наставата;
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-дава  согласност  на  предлозите  на  директорот  за  воведување  на
повисоки стандарди;
-организитање на јавниот и културниот живот на учениците,спортски и
други манифестации,заштита на животната  средина во училиштето и
надвор од него;
-разгледува  жалби  на  родителите  во  врска  со  воспитно-образовната
работа,
-избира  тројца  преставници  во  училишниот  одбор,  со  непосредно  и
тајно гласање,
- дава мислење за екскурзиите,настава во природа и планот за нивна
реализација,кој неможе да се реализира доколку мислењето  на Советот
не е позитивно;
-ги организира другите родители за учество и реализација на
јавниот и културниот живот на училиштето;
-ги  ангажира  родителите  за  собирање  на  финансиски  средства   за
обновување  на  инвентарот,опремување  на  училиштето,помагање  на
ученици-социјални случаи и сл.;
-активно  учествува  во  реализација  во  меѓучилишната  соработка  во
градот и надвор од него;
-донесува  одлуки  за  реализација  на  финансиските  проблеми  околу
одржување на училиштето;
-дава предлози и мислења до Наставничкиот совет и до Училишниот
одбор за други прашања што се од интерес за учениците и училиштето.

Чл.12
Советот  на  родителите  може  да  формира  комисии  кои  ќе

извршуваат  одделни задачи од надлежност на Советот.
Составот на комисите,нивните задачи и рокот на извршување на

тое задачи го утврдува Советот.
Членовите на Комисиите  за  својата  работа  се  одговорни  само

пред Советот.
Чл.13

Советот на родителите на училиштето работи на состаноци.
Состанокот  на  Советот  го  свикува  и  со  него  раководи

претседателот на Советот, а во негово отсуство неговиот заменик.

Чл.14
На  состаноците  на  Советот  се  повикуваат  претставници  на

стручни и други органи на училиштето како и други лица кои се од
интерес за училиштето.
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Чл.15
Состаноците  се  одржуваат  еднаш  месечно, а  по  потреба  и

почесто.
Претседателот е должен  да го обезбеди потребниот материјал за

непречена работа на Советот.

Чл.16
На  состанокот  се  води  Записник  кој  го  заверува  со  птпис

претседателот  и  записничарот.  Пред  почетокот  на  секој  состанок  се
разгледуваат  и  усвојуваат  заклучоците  и  одлуките   се  објавуваат  на
огласната  табла  на  училиштето,најкасно  три  дена  од  денот  на
одржувањето на состанокот.

Записникот  го  води  записничар  што  се  избира  од редовите  на
Советот на родителите на првиот конститутивен состанок .

Чл.17
Советот  на  родителите  соработува  со  директорот, стручните

соработници и наставниците-одделенските раководители.

Завршни одредби

Чл.18
 Измени и дополнување на овој Деловник се вршат на ист начин

како и при неговото донесување.
Иницијативата за измени и дополнувања можат да дадат:

родителите  на  учениците,  членовите  на  Советот  на   родителите  на
училиштето, Наставничкиот совет како и Училишниот одбор.

Чл.19
Овој  Деловник  стапува  во  сила   осмиот  ден  од  денот  на

донесувањето.

Кочани                                               Совет на родителите на училиштето
бр.03-284/1                                               П  Р Е Т С Е Д А Т Е Л ,
27.08.2010                                               ____________________
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