
 

                                                       

Сарадња школе и родитеља 

2016-2017. год.  

Тим за сарадњу са родитељима чине следећи чланови: 

Новаковић Зорица - представник Стручног већа за друштвене науке 

Ковачевић Нада - представник Стручног већа за природне науке 

Стокућа Божица - представник Стручног већа за природне науке 

Одељењске старешине од I до IV разреда.  

 

 

 

Септембар – децембар месец 2016. год. 

Пријем ученика првих разреда уписаних школске 2016/2017.год. и први родитељски 

састанак 

 

Техничка школа је организовала свечани пријем за ученике првих разреда и њихове родитеље. 

Ученике и њихове родитеље, у холу школе примио је директор Лазар Ђукић, педагог Сузана 

Турудић и разредне старешине првих разреда. Организован је и први родитељски састанак.  

Родитељском састанку и пријему присуствовали су и представници: 

 Канцеларије за младе; 

 Центра за културу; 

 педагог и психолог Дома здравља; 

 телевизије Стара Пазова; 

 Центра за социјални рад.  
 

 

 

 



                                            

 

Општи родитељски састанак посвећен почетку школске године обухватао је: 

 упознавању родитеља и прикупљању података неопходних за даљу сарадњу и 

праћење развоја ученика; 

 упознавање родитеља са организацијом школе; 

 видове сарадње школе и институција чији су представници присутни; 

 улогу родитеља у процесу образовања; 

 повезивање школе са привредом (организација практичне наставе, посете 

предузећима, сарадња са полицијом, Центром за социјални рад и Домом здравља); 

 упознавању родитеља са правима и обавезама у односу на школовање; 

 организовању родитељских састанака; 

 укључивање родитеља и  старатеља у поједине облике рада школе; 

 рад са родитељима односно са старатељима у циљу прикупљања података о детету. 
 

 

 



У току месеца септембра организовани су одељењски родитељски састанци чије су 

теме биле: 

 

- Сарадња са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу и понашању; 

- Информисање родитеља о актуелним дешавањима у школи (организацији практичне 

наставе);   

- Упознавање родитеља са правима и обавезама ученика. 

Метод рада је групни и индивидуални  разговори са родитељима. 

 

Почетком октобра месеца идентификовани су ученици  који слабије напредују у раду и 

предузете су активности за побољшање успеха, а за уочену надарену децу утврђене су мере за 

њихову афирмацију.  

 

После првог класификационог периода у току месеца новембра организовани су родитељски 

састанци чије су основне теме биле: 

 Успех ученика на крају првог класфикационог периода; 

 Васпитно- дисциплинске мере; 

 Разно. 

Родитељи су у писаној форми добили извештаје о успеху ученика (оцене по предметима). 

Спроведене су мера за побољшање успеха ученика који доста изостају са наставе због болести 

или из других разлога. Пружена је додатна подршка деци у учењу путем индивидуалних  или  

групних разговора: 

- Индивидуални план подршке 

- Индивидуални план заштите 

- ИОП1 

- ИОП2. 

 

Отворена врата 

Одељењске старешине су организовале пријем родитеља у одређено време, а информација о 

томе је доступна ученицима и родитељима на сајту школе. 

Укључивање родитеља у Савет родитеља. 

Конституисан је нови Савет родитеља који је на својој седници донео одлуку о износу 

школског динара  1000.00  (осигурање, вежбанке, дневници рада и др...). 

Одељењске старешине су у сталном контакту са родитељима, јер смо у законској обавези 

добијања сагласности за различите активности у вези са ученицима (објављивање 

фотографија и осталих садржаја на сајту школе, учествовање ученика у ваннаставним 

активностима и др..). 

 


