
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења.  

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и 

облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који 

обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и 

остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око 

безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.  

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају 

сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у 

погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу 

њихових сугестија за наредно полугодиште 

Циљ:  

-Укључивање родитеља у систематски васпитни рад школе, као и праћење и 

подстицање развоја њихове деце и усклађивање педагошког деловања.  

-Подићи на виши ниво партнерство родитељи – школа 

- Пружање помоћи и подршке родитељу при обављању педагошке функције  

Области сарадње са породицом: 

1.Информисање родитеља и старатеља: 

 

Облик сарадње Садржај,тема Задужени за реализацију 

 
 
   Индивидуални 
разговори- консултације 

Међусобно информисање 
родитеља и наставника: 
 - о здрављу, психофизичком и 
социјалном развоју ученика  
- о резултатима учења и 

 
 
Одељенске старешине сви 
наставници, према распореду 
консултација истакнутом на 



понашања ученика  
- о ваннаставним и 
ваншколским активностима 
ученика  
- о условима живота у 
породици, школи и друштвеној 
средини  
- о могућностима и начинима 
унапређења успеха и развоја 
ученика 

видном месту 

 
Одељенски родитељски 
састанци 

- упознавање родитеља са 
НПП, уџбеницима, 
наставницима, облицима и 
методама рада , кућним редом 
школе (права и обавезе свих 
учесника ОВ процеса), - 
реализација педагошке теме у 
оквиру педагошког 
образовања родитеља 

 
Одељенске старешине, 
педагог 

 
Дан отворених врата 

Разговор директора, 
наставника са родитељима, 
презентација услова, начина 
рада, постигнућа , планова 
развоја исл.  
Едукација родитеља и група 
родитеља, а у складу са 
Програмом заштите ученика, 
Програмом социјалне заштите, 
Програмом васпитног рада, као 
и у складу са потребама 
родитеља и породице. 

 
Директор, наставници, стручна 
служба 
 
 
 

Уређивање огласне 
табле за родитеље у 
просторијама школе,  са 
сандучетом за предлоге, 
сугестије, критике 

 
   Актуелне теме, 
информације, едукативни 
чланци и други садржаји 
према потреби. 

 
Наставници,Стручна служба 

 

 

 

 

 



2.Укључивање родитеља ,старатеља у наставне и остале активности 

 

Облик сарадње Садржај,тема Задужени за 
реализацију 

Сарадња са 
родитељима у 
реализацији неких 
задатака и делова 
програма школе 

- Учествовање у решавању социјалних и 
здравствених проблема ученика 
 - Учествовање у организовању слободног 
времена ученика 
 - Укључивање родитеља у обезбеђивање 
услова за успешнији рад  школе и за 
обезбеђивање безбедног окружења у 
школи 
 -учешће у стручним тимовима 

-сарадници у организацији и 
реализацији радионица,хуманитарних 
акција,приредби,спортских и сл. 
активности 
-укњучивање у непосредне активности: 
Прославе,празници, уређивање школског 
простора и простора око школе... 

 
 
Директор, одељенске 
старешине 

 

3.Укључивање родитеља,старатеља у процес   одлучивања 

Облик сарадње Садржај,тема Задужени за реализацију 

- Деловање Савета  
Родитеља, 

-  јачање процеса 
размене 
информација на 
релацији 
одељење – Савет 
родитеља – 
Школски одбор 

 

према дефинисаној улози у 
Закону 
 
 
обавезна тачка дневног реда 
на родитељским састанцима је 
размена информација између  
родитеља и представника у 
савету родитеља/школском 
одбору 

Директор, секретар 
 
 

Учешће родитеља у 
Школском одбору 

У складу са законом и 
указаним потребама 

Родитељи чланови 

Анкетирање родитеља  
 

-испитивање  потреба и 
очекивања родитеља 
анкетирањем на крају сваког 
полугодишта 

Директор,педагог,заменик 
директора 



 

 

 

4.Едукација и саветодавни рад са породицом 

Облик сарадње Садржај,тема Задужени за 
реализацију 

 
Саветодавни рад са 
родитељима ученика који 
имају тешкоћа у понашању 
и учењу 
 

 
Различити облици саветодавног рада у 
зависности од проблема информације, 
упућивање, праћење резултата спроведених 
мера 
Овај сегмент рада се ближе дефинише и 
програмима: за заштиту ученика од насиља, 
програмом социјалне заштите, програмом 
васпитног рада 

 
Одељенске 
старешине педагог 

 
 
 
 
Едукативни рад  
 
 
 

- На нивоу одељења: у складу са 
потребама родитеља, породице и 
ученика (потребе се могу 
дијагностиговати кроз анкету, кроз 
рад стручних сарадника, кроз 
актуелне ситуације) 

- На нивоу тематских едукација 
- На нивоу група родитеља са сличним 

потребама 
Овај сегмент рада се ближе дефинише и 
програмима: за заштиту ученика од насиља, 
програмом социјалне заштите, програмом 
васпитног рада 

 
 
Педагог, одељенски 
старешина, 
стручњаци ван 
школе различитих 
профила 

 
Трибине и радионице 

 
-реализација трибина /радионица на задату 
тему 

Шклоски 
педагог,наставник 
,стручњаци ван 
школе различитих 
профила 

 
Израда Водича за родитеље 

 
-Сајт школе и страница на друштвеној 
мрежи ФБ  

Аутори текстова 
могу бити сви 
заинтересовани и 
компетентни у 
школи, 
Као и стручњаци 
ван школе 

 

 


