
ПЛАН САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ   И  ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“  
СРБОБРАН ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

 

На основу чл.48  ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 
ВАСПИТАЊУ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 , 27/2018 - др. закон и 129/2021) 
школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 
заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 
родитељима, односно другим законским заступницима 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. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију Отвореног дана школе сваког месеца, 
када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном 
раду. 

 

 

 

1. РАСПОРЕД ЗА „ОТВОРЕНА ВРАТА“ – ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ 

 

МЕСЕЦ ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН 
ДАТУМ 26.10. 24.11. 16.12 23.1. 1.2. 15.3. 19.4. 19.5. 2.6. 

 

Кодекс понашања родитеља/старатеља за „Отворени дан школе“ 

- Од.старешина је одговоран за координацију са наставницима код којих 
родитељи/старатељи присуствују активности о.в рада 

- На родитељским састанцима и путем школског сајта родитељи/стартељи ће бити 
обавештени о распореду Отворених дана школе 

- Родитељ/ старатељ може да присуствује само једној активности о-в рада у току једног 
квартала 

- Родитељ/старатељ је дужан да своје присуство најави од.старешини најкасније 7 дана 
раније 

- Родитељ је на активности о-в рада само посматрач, не учествује у раду, не поставља 
питања и не даје коментаре 

- Родитељ/старатељ је у обавези да не касни на активност о-в рада, да искључи мобилни 
телефон и да буде пристојно обучен, у противном неће моћи да присусвује 

- На једној активности могу присуствовати највише 3 родитеља/ старатеља 



- Након завршене активности родитељи/ старатељи  попуњавају евалуационе листе које им 
доставља од. старешина 

- Предметни наставник је у обавези да у рубрици „Напомена“ у Ес дневнику наведе 
присуство родитеља/старатеља 

- Родитељ/старатељ не сме да форсира испитивање, нити издвајање по било којој другој 
основи свог, нити било ког другог детета на активности о-в рада којој присуствује. 

- Родитељи/старатељи су у обавези да о утисцима са активности о-в рада на родитељском 
састанку обавесте остале родитеље/старатеље 

- Родитељ/старатељ није оу обавези да присутвује Отвореним данима школе уколико не 
жели 

- Пре најављене посете активности о-в рада, родитељ/ старатељ добија информацију о 
садржају од предметног наставника, ради лакшег праћења. 
 

 
 

2. РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАЦИЈА  РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА 
СА ШКОЛСКИМ ПСИХОЛОГОМ 

 
Према плану рада, школски психолог остварује сарадњу са породицом путем трибина за 
родитеље, родитељских састанака, групних разговора и индивидуалних консултација. 
Индивидуалне консултације може иницирати ученик,  родитељ/старатељ, предметни 
наставник, одељењски старешина и директор школе,  
 
Индивидуални разговори се могу одвијати сваког радног дана у периоду од 8 до 13 часова. 

 
Трибине за родитеље 
 

Тема Реализатори Време реализације 

„Првак у породици“ 
 Психолог Септембар 

„Прелазак са разредне на 
предметну наставу“ Психолог Септембар 

„Улога родитеља у избору 
средње школе ученика“ Психолог Децембар 

 
 

3. РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАЦИЈА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА 
СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦИМА 

 
Одељењски старешина координира консултације родитеља/старатеља са појединим 
предметним наставницима. Овај вид сарадње могу иницирати наставник, од.старешина, 
директор, психолог, ученик и родитељ/старатељ 
 

 



3.1.  РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ОДЕЉЕЊСКИХ 
СТАРЕШИНА  („ ДАН ЗА РОДИТЕЉЕ“) 

 
Одељењски старешина Дан у недељи Сатница 

I1 Наташа Жикић среда 10.55 – 11.40 ч. 
I2 Милица Марић уторак 11.40 – 12.30 ч. 
I3 Снежана Џамбас среда 9.55 – 10.40 ч. 
II1 Љубица Попглигорин понедељак 12.35 – 13.20 ч. 
II2  Јулка Миросављевић петак 9.55-10.40 ч. 
III1 Снежана Остојић уторак 11.45-12.30 ч. 
III2  Весна Тодоровић среда 12.35 – 13.20 ч. 
IV1 Јована Јовичић понедељак 9.55-10.40 ч. 
IV2 Александра Лазћ понедељак 8.50- 9.35 ч. 
IV3 Јулкица Поповић среда 8.50- 9.35 ч. 
V1 Милица Лукић уторак 10.55-11.40 ч. 
V2  Наташа Мркшић уторак 

четвртак 
9.35-9.55 ч. 

10.40 – 10.55 ч. 
VI1 Дејана Цвјетковић петак 10.55-11.40 ч. 
VI2 Ђорђе Ћорић петак 9.55-10.40 ч. 
VII1 Драгана Чокић уторак 9.55-10.40 ч. 
VII2 Жељко Васић петак 11.45-12.30 ч. 
VIII1 Слободан Ракић четвртак 8.50- 9.35 ч. 
VIII2 Аријана Војкић петак 9.55-10.40 ч. 
К1 Марија Комароми четвртак 9.00-9.30 ч. 
К2 Наташа Слепчев уторак 9.00 – 9.30 ч. 
К3 Сузана Живковић уторак 8.30 – 9 00 ч 

 
 

3.2. РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ 
НАСТАВНИКА  („ ДАН ЗА РОДИТЕЉЕ“) 

 
Предметни наставник Дан у недељи Сатница 

Милана  Дашић четвртак 10.55 -11.40 ч. 
Јелена Конатар четвртак 10.00 - 10.30 ч. 
Исидора Радованов петак 10.55-11.40 ч. 
Татјана Јовичић петак 10.55-11.40 ч. 
Тамара Филипендин четвртак 9.55 - 10.40 ч. 
Александра Шунтић понедељак 10.55-11.40 ч. 
Тедора Рситановић уторак 10.55 -11.40 ч. 
Ленке Глуваков петак 13.25 – 14.10 ч. 
Лазар Трајковић петак 8.50- 9.35 ч. 
Иван Бајин понедељак 9.55 - 10.40 ч. 
Дејан Хромиш уторак 8.45 – 9.30 ч. 
Богдан Попов среда 11.45 – 12.30 ч. 
Марина Чаленић среда 9.45 – 10.30 ч. 
Светлана Пајић Јојкић уторак 9.35 – 10.30 ч. 
Синиша Фехер четвртак 10.00 – 10.30 ч 

 


