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САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 КРОЗ САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Рад Савета родитеља школе 

 

Култура уважавања, међусобне сарадње и партнерства међу различитим актерима – родитељима, 

наставницима, стручним сарадницима, директорима, који учествују у образовном процесу 

представља значајну тему, која је препозната и одређена  у свим важнијим образовним 

политикама. Школа своје образовно васпитне захтеве не може ефикасно реализовати без пуне 

сарадње са родитељима и локалном заједницом. Зато је важно одредити садржај и облике сарадње 

са родитељима/ старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, 

укључивање у наставне и остале активности школе, као и консултовање у доношењу одлука 

интереса за децу (око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања), с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, достизања већих обазовних подстигнућа, 

повећања мотивације, за школско учење, развоја подстицајне и безбедне климе у школи, 

уважавајуће и квалитетне сарадње између родитеља и наставника. 

 

Мандати Савета родитеља школе  

 

Сарадња између родитеља и наставника представља кључни елемент који доприноси развоју 

подстицајног окружења и задовољства свих актера који учествују у образовно-васпитном процесу.  

Сарадња између родитеља и наставника се остварује кроз Савет родитеља школе, који представља 

основни начин учешћа родитеља у рад школе. У оквиру Савета, школа и родитељи заједно 

препознају, дефинишу и обезбеђују реализацију најбољег интереса детета у образовању, те се 

може рећи да су кључни задаци Савета: 

 развој чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства образовно-  

васпитног утицаја на ученике 

 омогућавање ангажовања родитеља у реализацији програмских задатака школе и 

ефикаснијег образовно васпитног рада са ученицима, 

 повезивање школе са локалном заједницом 

 предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе. 

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, пратећим законима и смерницама, 

представници родитеља у оквиру Савета родитеља школе учествују у раду образовне установе 

тако што: 

 

Дају сагласност: 

 на програм и организацију екскурзија и наставе у природи 

 разматрају извештаје о њиховом остваривању 
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Предлажу: 

 представнике родитеља и деце у органе управљања 

 представнике у стручни актив за развојно планирање и друге тимове установе 

 мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада 

 изборне/ факултативне предмете и у поступку избора уџбеника 

 

Разматрају: 

 предлоге програма образовања и васпитања, школски програм, програм развојног и 

годишњег плана рада, извештаје о остваривању, вредновању и самовредновању 

 намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

 намене коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и средства прикупљених 

од родитеља 

 услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика 

 мере безбедности за заштиту деце 

 друга питања утврђена статутом 

 

 

Састав Савета родитеља школе, избора чланова и начин рада 

 

Савет родитеља одељења на нивоу школе се формира избором представника сваке одељенске 

заједнице од првог до осмог разреда и избором представника Наставничког већа. Представник 

одељенске oдељења информише родитеље о свим значајним темама, одлукама, иницијативама које 

се реализују на нивоу школе и у оквиру образовног система, заступа интересе родитеља и ученика 

одељења и промовише њихове идеје и иницијативе у Савету родитеља школе.  

 

Представник одељења бира се на почетку школске године и његов мандат траје годину дана, 

односно до избора новог представника родитеља. Представник родитеља, а у циљу квалитетнијег 

представљања интереса родитеља и ученика може да: спроводи анкете о потребама или 

појединачним питањима; реализује заједничке састанке или састанке са појединачним родитељима 

одељенске заједнице коју представља о питањима од значаја за рад школе и образовање ученика; 

организује заједничке састанке са представницима других одељенских заједница у циљу додатног 

повезивања и препознавања решења на заједничке проблеме; у циљу ефикаснијег и квалитетнијег 

информисања користити различите он – лајн материјале као што су е-мејл листе, заједнице на 

социјалним мрежама (Фејсбуку, вајберу, итд.)  које служе информисању родитеља одређене 

одељенске заједнице.  

 

Савет родитеља школе реализује рад у складу са пословником, а рад спроводи на редовним 

седницама. За обављање појединих послова Савет образује радне групе у складу са препознатим 

приоритетима/темама у мандатима Савета (по питању осигурања деце, исхране деце, набавке 

уџбеника, итд.). Савет може да делује преко и савета родитеља одељењских већа, тако што се 

окупљају представници родитеља на нивоу сваког разреда (године) и сл. и делују и мимо општих 

састанака Савета родитеља школе, а поводом одређених питања актуелних за те узрасте. 

Извештаји са седница Савета родитеља школе се достављају родитељима, преко њихових 

представника.  

 

 

 


