
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног
разумевања, поштовања и поверења. Програми у области сарадње са породицом усмерени су на јачање родитељске компетенције и
имају социо-едукативни и саветодавни карактер. Сарадња са породицом одвијаће се плански и систематски током целе године
укључујући породице у планирању, реализацији и еволуацији те сарадње. Да би се што боље одговорило потребама деце, породице и
средине, сарадња ће се реализовати применом и комбинацијом различитих облика сарадње:

Облик сарадње Садржај, тема Носиоци Време

Општи родитељски
састанци

Упознавање са НПП,
уџбеницима, наставницима,

Правилницима о оцењивању,
заштити података ученика и

безбедности ученика,
успех и дисциплина ученика,

настава у природи и екскурзије

Одељењске старешине Септембар, новембар,
јануар, април, мај

Саветодавни рад са
родитељима

ученика чија деца
имају потешкоћа у
понашању и учењу

Различити облици саветодавног
рада у зависности од проблема,

размена информација, упућивање

Одељењске старешине,
stručni saradnici

Према потребама родитеља
(посебном договору)



Savetodavni rad sa
roditeljima

talentovanih učenika

Različiti oblici savetodavnog
rada

Odeljenske starešine,
stručni saradnici

Prema potrebama roditelja
(posebnom dogovoru)

Individualni kontakti
sa

roditeljima

Na inicijativu roditelja, stručne
službe, odeljenskog starešine,

predmetnog nastavnika sa
ciljem informisanja roditelja o

napredovanju deteta

Odeljenske
starešine,predmetni

nastavnici,stručni saradnici

Jednom nedeljno i po
potrebi

Otvorena vrata
Prisustvo roditelja različitim oblicima

vaspitno obrazovnog procesa Vaspitači,učitelji,nastavnici,
stručni saradnici,direktor Jednom nedeljno

Anketiranje roditelja

Radi praćenja uspešnosti
programa saradnje sa porodicom, škola, na

kraju svakog polugodišta, organizuje
anketiranje roditelja (staratelja) u pogledu

njihovog zadovoljstva programom saradnje
sa porodicom i u pogledu njihovih sugestija

za naredno polugodište

Odeljenske starešine,
stručni saradnici, direktor

Kraj prvog i drugog
polugodišta



Kutak za roditelje Razmenjivanje informacija o
napredovanju deteta

Odeljenske starešine,
predmetni nastavnici

Tokom cele školske
godine

Indirektni kontakti sa
roditeljima

Telefonski pozivi, službeni
pozivi, putujuća sveska
(razmena informacija o
aktivnostima,razvoju i
napredovanju deteta)

Vaspitači, odeljenske
starešine

Svakodnevno, nedeljno i po
potrebi

Kutija za sugestije Mogućnost roditeljima da iskažu
potrebe, primedbe, predloge...

Vaspitači,učitelji,
nastavnici,

odeljenske starešine
stručni saradnici,direktor

Svakodnevno

Učešće članova
porodice u

zajedničkim
aktivnostima

Školski odbor, Savet roditelja,
manifestacije (prijem predškolaca
i prvaka, Dan škole, Sveti Sava,

prijem vukovaca), završni
ispit za učenike osmog razreda,
proslava male mature, proslave,

praznici, izleti

Roditelji, učenici, radinici
škole,

direktor

Tokom cele školske
godine



Delovanje Saveta
roditelja

Prema definisanoj ulozi u Zakonu
o osnovnom obrazovanju Članovi Saveta roditelja Tokom cele školske

godine


