
ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Редни 

број 

теме 

Саджај  

програма 

Активности родитеља у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. Индивидуални разговори 

родитеља и наставника 

Информисаност о распореду 

индивидуалних разговора 

 

Континуирано праћење 

напредовања ученика 

Израда распореда индивидуалних 

разговора 

 

Обавештавање родитеља 

 

Сарадња са родитељима 

Разговор Укључивање родитеља у праћење 

напредовања ученика и 

благовремено решавање проблема 

2. Родитељски састанци Информисаност о динамици 

одржавања родитељских 

састанака 

 

Присуствовање родитељским 

састанцима 

Обавештавање родитеља о 

терминима родитељских састанака 

 

Организација и вођење 

 

Обезбеђивање тајности података 

Разговор 

Дискусија 

Писани 

извештаји 

Укључивање родитеља у праћење 

напредовања ученика и 

благовремено решавање проблема 

3. Савет родитеља и Школски 

одбор 

Информисаност о динамици 

одржавања састанака 

 

Присуствовање састанцима  

 

Заступање родитељских 

ставова 

 

Учествовање у доношењу 

одлука 

Организација родитељског 

састанка за избор представника 

Савета родитеља 

Разговор 

Дискусија 

Писани 

извештаји 

Укључивање родитеља у 

организацију рада школе 

 

Доношење одлука 

 

Унапређивање рада школе 

4. Професионална оријентација Активно учествовање 

родитеља у програму 

професионалне оријентације 

 

Представљање одређених 

занимања 

 

Усмеравање деце у складу са 

њиховим потенцијалима 

 

Посета школама на дан 

„Отворених врата“ 

Организација радионица  

 

Усмеравање деце у складу са 

њиховим потенцијалима 

 

Представљање свог занимања 

 

Радионице 

Разговори 

Презентације 

 

Информисаност деце и родитеља о 

средњим школама, смеровима и 

занимањима која се нуде 

 

Избор адекватног занимања 

5. Сарадња са Тимом за социјалну 

и здравствену заштиту деце 

Учествовање у активностима 

које организује Тим за 

социјалну заштиту 

Обаввештавају родитеље о 

активностима Тима за социјалну 

заштиту 

 

Организују прикупљање средстава 

Акције 

Радионице 

Разговори 

Информисаност и активно 

учествовање родитеља у 

активностима Тима за социјалну 

заштиту 



6. Отворена врата Најава и посета часовима по 

унапред утврђеном распореду 

 

Разговор са наставницима 

 

Планирање посета 

 

Организација часа 

 

Разговор са родитељима 

 

 

Разговор 

Предавање 

Упознавање са васпитно – 

образовним радом школе 

7. Изграђивање јединствених 

ставова породице и школе у 

васпитању ученика 

Разговор 

 

Разматрање и усаглашавање 

ставова 

 

Доношење заједничких 

ставова, правила и одлука 

Разговор 

 

Разматрање и усаглашавање 

ставова 

 

Доношење заједничких ставова, 

правила и одлука 

Разговори Формирање јединствених ставова 

породице и школе у васпитању 

ученика 

8. Превренција насиља Сарадња родитеља са тимом за 

превенцију насиља 

 

Разговор 

 

Разматрање и усаглашавање 

ставова 

 

Доношење заједничких 

ставова, правила и одлука 

Разговор 

 

Разматрање и усаглашавање 

ставова 

 

Доношење заједничких ставова, 

правила и одлука 

Разговори Информисаност и активно 

учествовање родитеља у 

активностима Тима за превенцију 

насиља 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


