
САРАДЊА РОДИТЕЉА И 
ВРТИЋА/ШКОЛЕ

Ова брошура је креирана у оквиру иницијативе „И родитељи 
се питају“ коју спроводе ЦИП-Центар за интерактивну 
педагогију, Фонд за отворено друштво, Србија и 
Министарство просвете и науке у оквиру пројекта “Пружање 
унапређених услуга на локалном нивоу-DILS”.

ЦиљЦиљ иницијативе „И родитељи се питају“ је унапређивање 
партиципације родитеља и стварање системских услова за 
њихово активно учешће у доношењу одлука значајних за децу 
и младе у оквиру предшколске установе, основне и средње 
школе и локалне заједнице. 

ОвомОвом брошуром желимо да подстакнемо родитеље/ 
старатеље/хранитеље, васпитаче, наставнике, професоре, 
стручне сараднике, педагошке асистенте и директоре да 
осмисле и спроведу своју сарадњу на квалитетнији, 
сврховитији, разноврснији и забавнији начин у најбољем 
интересу све деце.



ЦИЉЕВИ САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И УСТАНОВЕ

•  Заштита права сваког детета 
•  Унапређење услова за хармонични развој све деце
•  Креирање инклузивне средине за квалитетно учење  деце
•  Стварање безбедног окружења и превенција насиља
•  Праћење развоја и напредовања детета
••  Oбразовнa, здравственa и социјалнa подршка детету
•  Помоћ детету при преласку на други образовни ниво
•  Подршка детету у избору школе и занимања
•  Унапређивање родитељских компетенција
•  Подршка породици у решавању проблема
•  Узајамна подршка родитеља и васпитача/наставника
•  Повезивање родитеља и узајамно оснаживање
••  Квалитетније коришћење слободног времена

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТНЕРСКОГ ОДНОСА

•  Равноправан однос учесника
•  Уважавање културне, образовне и социо-економске       
  различитости 
•  Уважавање специфичности родитеља и деце 
•  Узајамно уважавање знања и искуства
••  Изражавање захвалности за оно што свако ради за дете
•  Искрен однос и стварна заинтересованост за сарадњу
•  Узајамна подршка
•  Отвореност за учење и промене

КАКО СЕ РОДИТЕЉИ МОГУ УКЉУЧИТИ У РАД 
ВРТИЋА/ОСНОВНЕ ШКОЛЕ/СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

•  Учешће у одлучивању у складу са законом
••  Учешће у креирању Развојног плана и Годишњег програма  
•  Учешће у раду тела: Школски/Управни одбор, Савет      
  родитеља, Тим за развојно планирање, Стручни          
  инклузивни тим, Тим за израду индивидуалног образовног  
  плана, тимови за пројекте и сл.
•  Избор родитеља чланова Школског/Управног одбора
•  Предлагање мера за безбедност и заштиту деце
••  Учешће у избору уџбеника, изборних предмета, секција
•  У планирање, реализацији и вредновање наставних и      
  ваннаставних активности, програма, обука и пројеката 
•  Учешће у раду са децом: асистенти као едукатори 
•  Едукација наставника/васпитача и других родитеља 
••  Предлагање коришћења средстава од донација,          
  проширене делатности, рада ученичке задруге и         
  прикупљених од родитеља
•  Праћење пружања додатне подршке деци
•  Помагање у решавању конкретних проблема
•  Иницирање хуманитарних акција за децу
••  Давање техничке подршке: организација активности,      
  прикупљањење материјала, израда играчака и наставних   
  средстава, уређивање простора, одржавање веб-сајта
•  Промовисање рада установе: промотивни материјал,      
  промоција у медијима, презентације за нове  ученике



ШТА ОТЕЖАВА САРАДЊУ

•  Неразумевање сврхе и смисла сарадње
•  Неразумевање позиције другог
•  Узајамно критиковање и пребацивање кривице
•  Недостатак вештина комуникације
•  Предрасуде, стереотипи и дискриминација
••  Неповерење и лоша претходна искуства 
•  Недостатак знања и искуства о облицима сарадње
•  Страх од промене

КАКО РАЗВИЈАТИ УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ

•  Заједничка усмереност на добробит деце
•  Разумевање користи од сарадње и последица када она    
  изостаје
••  Јасно дефинисање циљева и корака сарадње
•  Сагледати потребе и интересовања родитеља 
•  Планирање разноврсних облика сарадње уз учешће      
  родитеља  
•  Исте циљеве сарадње остваривати кроз разне форме и   
  пружити родитељима могућност избора 
•  Планирати равноправно укључивање свих родитеља 
••  Планирати специфичне облике сарадње за поједине     
  родитеље или групе родитеља
•  Стална (само)процена као основ за даље планирање
•  Обезбедити кутак за родитеље – простор у установи и на  
  веб-сајту

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА

Писана комуникација не може да замени усмену већ се са 
њом допуњује. Писана комуникација је посебно значајна 
када родитељи не могу чешће да се окупљају, нпр.  у 
средњим школама које похађају деца из различитих места

По потреби користити двојезичне писане материјале.

••  Брошуре и водичи о установи (информације о          
  капацитетима,  програмима, услугама, правилима,      
  специфичностима и сл.)
•  Школске новине и информатори (догађања у установи)
•  Огласна табла вртића/школе (о активностима,          
  регулативи и сл.)
•  Огласна табла или групе/одељења 
••  Постери (о акцијама, о пројектима и сл.)
•  Кутија за сугестије родитеља
•  Писма и позивнице
•  Поруке (писмене и СМС)

КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА

•  Имејл поруке
••  Креирање „кутка” за родитеље на веб-сајту установе (за  
  информације, за питања и одговоре, за похвале, критике  
  и сугестије)
•  Форум на веб-сајту установе
•  Креирање мејлинг листе нпр. 
  родитеља из једне  групе/одељења 
•  Фејсбук и фејсбук страна 
    установе или родитеља



ОБЛИЦИ САРАДЊЕ
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