
ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ПОРОДИЦОМ

Процес демократизације у образовању подразумева и виши ниво учешћа родитеља у
процесу доношења одлука које се тичу школе. Неке облике учешћа регулише Закон о
основама система образовања и васпитања: учешће родитеља у раду Школског одбора,
надлежност  Савета  родитеља,  учешће  родитеља  у  Стручном  активу  за  развојно
планирање  и  самовредновање.  Остали  облици сарадње  и  учешћа  родитеља  у  животу
школе планирају се и осмишљавају према актуелним потребама ученика,  родитеља и
школе.

Циљ  програма је  стварање  простора  и  услова  за  флексибилније  и  непосредније
укључивање родитеља у активности школе и јасно успостављање улога и одговорности
свих  актера  у  систему  образовања.  Школа  треба  да  негује  партнерски  однос  са
родитељима који ће бити заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и
поверења.

Задаци програма сарадње са породицом:
 информисање  свих  актера  образовно-васпитног  процеса  о  значају  партиципације

родитеља у подстицању квалитета образовања;
 развијање процедуре за подстицање сарадње са родитељима (израда и конкретизација

плана  сарадње  у  којем  би  родитељи  били  информисани  о  очекивањима  и
могућностима за сарадњу;

 учесталије  упознавање  родитеља  ученика  са  евентуалним  проблемима,  успехом  и
понашањем ученика;

 прикупљање података о социјално-економским условима ученика;
 редовно организовање и припремање родитељских састанака;
 остваривање сарадње са установама у којима раде родитељи ученика;
 пружање  помоћи  у  васпитном  раду  са  децом  кроз  организацију  и  реализацију

радионица, састанака, дискусија и предавања на одређену тему;
 пружање  помоћи  родитељима  чија  деца  имају  проблема  у  развоју  и  понашању  у

школи.

Сарадња са родитељима ученика треба да се одвија током читаве школске године. 

Облици сарадње са родитељима су:
 индивидуално контактирање одељењског старешине са родитељима ученика,
 општи и одељењски родитељски састанци, 
 разговори са мањим групама родитеља на одређну тему, 
 трибине, предавања з ародитеље и родитељ као предавач,
 интерни и јавни часови, концерти, школска слава, Дан школе,
 огласна табла, сајт школе, градски медији,
 рад у Савету родитеља и дручим стручним органима, активима и тимовима.

Индивидуално  контактирање  одељењског  старешине  и  наставника  са  родитељима
ученика ће се одвијати кроз:
 благовремено обавештавање и информисање родитеља о промени код ученика које

настају у процесу наставног рада,



 разговор са родитељима са циљем што бољег упознавања саусловима у којима живе
ученици,

 разговор  са  родитељима  чији  ученици  недовољно  прате  наставу,  ометају  рад,
недолично се понашају, а у циљу заједничког утицаја на ученике,

 разговор  са  родитељима  чији  ученици пуно  изостају  са  наставе  у  циљу потпунијег
изналажења узрока тог изостајања.
Сваки  наставник  школе  у  свом  распореду  часова,  једном  недељно  има  уписана

ОТВОРЕНА ВРАТА, термин који користимо за посете родитељ и сарадњу са њима.

Садржаји  рада: Информисање  родитеља  о  животу  и  раду  школе,  промоција
најуспешнијих ученика, образовање родитеља о развојним карактеристикама ученика и
превенцији  болести  зависности  у  циљу  успешнијег  остваривања  васпитне  улоге
породице, сарадња у реализацији појединих делова програма рада школе, обавезних и
осталих  наставних  и  ваннаставних  активности,  каријерно  вођење  и  саветовање,
професионално  информисање,  план  екскурзија,  укључивање  родитеља  у  обезбеђење
услова  за  успешнији  рад  школе,  уређење,  опремање,  одржавање  објекта  и  наставних
средстава, сарадња у области здравља и безбедности ученика...

Теме које ће се обрађивати на родитељским састанцима биће усклађене са њиховим
израженим  жељама  на  родитељским  састанцима.  Током  школске  године  сваки
одељењски старешина би требало да одржи најмање по 5  родитељских састанка, од чега
један  одмах  на  почетку  школске  године,  а  остала  четири  на  класификационим
периодима.

Садржаји родитељских састанака

Родитељски

састанак 
Тема / садржај родитељског састанка

Носиоци

активности 

Начин

реализациј

е

Очекивани

исход

I 
родитељски

састанак

(Прве две
недеље

септембра)

 Упознавање одељењског старешине и родитеља 
(ученици првог разреда ОМШ и СМШ);

 Упознавање са НПП, обавезним и ваннаставним 
активностима, наставницима;

 Упознавање са Статутом школе и Правилима 
понашања;

 Упознавање са Календаром рада и значајним 
школским манифестацијама;

 Избор представника у Савет родитеља;
 Добијање важних информација о ученику;
 Договор о индивидуалним посетама, комуникацији и 

начину правдања изостанака ученика;
 Професионално информисање ученика и родитеља.

ОС
Родитељи
Директор
Секретар
Педагог

Разговори
и

упознавањ
е са

законским
одредбама

,
упућивање

на сајт
школе.

Родитељи 
упознати са 
животом 
школе и 
видовима 
сарадње.

II 
родитељски

састанак

(Новембар)

 Упознавање родитеља са успехом ученика на првом 
класификационом периоду;

 План јавних наступа, смотри и такмичења;
 Упознавање родитеља са другим важним питањима у 

остваривању наставе.

ОС
Родитељи

Разговори,
предлози,

закључци и
мере.

Укључивање 
родитеља у 
квалитетније 
напредовање 
ученика.



Родитељски

састанак 
Тема / садржај родитељског састанка

Носиоци

активности 

Начин

реализациј

е

Очекивани

исход

III
родитељски

састанак

(Јануар)

 Упознавање родитеља са успехом ученика на 
полугодишту;

 Дискусија са родитељима о критеријумима и начином
оцењивања и разматрање конкретних предлога;

 Информисање родитеља о додатној и допунској 
настави.

ОС
Родитељи

Разговори,
предлози,

закључци и
мере.

Самопроцена 
постигнућа 
ученика и  
додатна 
подршука у 
циљу 
напредовања.

IV 
родитељски

састанак

(Април)

 Информисање родитеља о успеху ученика;
 Проблем изостајања са наставе;
 Разговор о важним узрасним карактеристикама 

ученика;
 Разматрање уџбеника за наредну школску годину.

ОС
Родитељи
Педагог

Разговор
Размена

искустава
Закључци

Едуација 
родитеља
Смањено 
изостајање 
ученика

V 
родитељски

састанак

(Јун)

 Саопштавање коначног успеха на крају школске 
године;

 Похвале и награде ученицима који су остварили 
одличан успех, постигли изузетне резултате на 
такмичењима;

 Упис у наредни разред.

ОС
Родитељи
Педагог

Излагање
Договор

Афирмација 
успеха и рада 
школе и 
ученика

Поред организованих родитељских састанака, одељењске старешине ће организовати и
састанке са групом родитеља чија деца:
 нередовно похађају наставу,
 ометају рад на часу,
 заостају у раду из одређенихи предмета;
 нередовно раде домаће задатке и не извршавају друге обавезе у школи.

Школа ће преко Савета родитеља решавати и многа друга питања и проблеме у школи,
а која су у њиховој надлежности и са њима упознавати остале родитеље ученика.

Родитељи могу присуствовати настави, било индивидуалној, било групној, у унапред
дговореном  термину  (најмање  недељу  дана  раније)  са  диркетором,  предметним
наставником и одељењским старешином:

Праћење  реализације  програма  сарадње  са  породицом засниваће  се  на
заинтересованости родитеља за учешће у активностима школе.  Школа ће уважити све
предлоге родитеља и ставити у план сарадње.


