ПОЗИВНО ПИСМО ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ РОДИТЕЉА
Извод из Пословника о раду Савета родитеља:
На почетку школске године, најкасније до 10. септембра, школа упућује позивно писмо преко разредних
старешина и учитеља које ће се прочитати на првом родитељском састанку (а који се по статуту школе
мора одржати до 15. септембра), како би се родитељима појаснила улога Савета родитеља.
Овим писмом се позивају сви родитељи да одаберу једног активног родитеља за свог представника у
Савету, чији је први задатак да прикупи контакте свих родитеља у свом разреду као и разредног
старешине или учитеља, како би их лакше информисао о раду Савета, као и о одлукама које Савет
донесе.

Поштовани родитељи,
Савет родитеља је саветодавно тело школе које у ваше име доноси одлуке у оквиру
својих надлежности. Зато је важно да пажљиво изаберете свог представника који ће у
Савету заступати мишљења и захтеве родитеља из вашег одељења.
Предлажемо да за свог представника у Савету изаберете особу која жели да се
активира и ангажује за вашу децу и која ће вам омогућити да будете укључени у
доношење одлука. Савет родитеља није и не сме бити про-форме, јер наша деца
нису про-форме у школи. Зато изаберите родитеља који има снаге и воље да се
ангажује у Савету родитеља. Ваш представник у Савету родитеља има обавезу да
редовно долази на састанке Савета родитеља и да путем имејла буде редовној
комуникацији са Саветом родитеља, да вас извештава о свим активностима Савета
родитеља, као и да пренесе Савету ваше захтеве и молбе.
Позивамо родитеље који могу и желе да се укључе у рад Савета родитеља да се сами
пријаве или да се укључе преко свог представника. Наша деца зависе од нас и наша је
дужност и обавеза да бринемо о њима и помогнемо им и када су у школи.
О раду Савета родитеља можете се детаљније информисати на интернет страници
школе и на Фејсбук страници Савета родитеља: www.facebook.com/pg/roditeljiPVB/
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