
Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Циљеви:

1. стварање простора и услова за флексибилније и непосредније укључивање родитеља у активности школе 
2. јасно успостављање улога и одговорности свих актера у систему образовања
3. неговање  партнерских однос са родитељима који ће бити заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења
4. решавање проблема у учењу и развојних проблема ученика

Активности Начин остваривања Носиоци активности Временска
динамика

Начин
праћењења

Родитељски
састанци

Упознавање са, уџбеницима, наставницима,
Правилницима о оцењивању, заштити

података ученика и безбедности ученика,
успех и дисциплина ученика, решавање

проблема у одељењу, oдељењска правила,
настава у природи и екскурзије. о свему се

предлаже, саветује, информише.

Одељењске
старешине,
родитељи

Током наставне
године

Записници
родитељски
састанака у
дневинку ов

рада

Индивидуални
разговори са
родитељима 

Анализа успеха ученика, дисциплине,
решавање проблема у учењу и развојних
проблема, предлагање и спровођење мера

за побољшање успеха и дисциплине,
различити облици саветодавног рада у

зависности од потреба (ИОП, )  

Одељењске
старешине,

родитељи, стручна
служба

Током године Евиденција у
дневницима
образовно

васпитног рада,
лична

евиденција
наставника и

СС
Отворена врата

школе
Присуство часовим једном месечно Одељењске

старешине,
Према распореду
дана отворених

Евиденција у
дневницима
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родитељи врата годишњим
планом школе за

сваку годину

образовно
васпитног рада,

Професионална
оријентација

Помоћ родитељима  у професионалној
оријентацији, упознавање са образовним

профилима средњих школа и светом
занимања

психолог Март-јун Лична
евиденција
психолога

Анкетирање
родитеља

анкетирања предвиђена Годишњим планом
рада за области самовредновања и

акционим плановима Тимова током године,
анкетирање за задовољство родитеља

сарадњом са школом ради стицања увида у
ставове родитеља у вези са сарадњом са

школом , унапређивања сарадње и
унапређивање рада школе

Чланови тимова за
самовредновање,
стручна служба,

наставници

Током године Анализе и
извештаји

реализованих
анкетирања,
извештаји
тимова за

самовредновање

Укључивање
родитеља у
превентивне
активности

посебних прогама
рада школе 

Превенција насиља,  очување животне
средине, програма школског спорта,

професионалне оријентације....

Реализатори
активности посебних
програма, директор

наставници, СС

Током године Анализе и
извештаји

реализованих
активности 

Укључивање
породице на
остваривању

ученичких права

Укњучивање породице у саветодавни рад
на психофизичком и социјалном развоју
ученика  и помоћ у остваривању права из
домена социјалне и здравствене заштите

Одељењске
старешине, стручни

сарадници

Током године Лична
евиденција

наставника и
СС

Укључивање
родитеља у
извршна,

саветодавна тела и
манифестације 

Школски одбор, Савет родитеља,
манифестације (пријем предшколаца

и првака, Дан школе, Свети Сава,
пријем вуковаца), завршни

испит за ученике осмог разреда,
прослава мале матуре, прославе,

излети

Директор, секретар, 
Одељењске
старешине

Током године Записници ШО
и СР, извештаји

реализованих
активности


