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ОБЛАСТ

АКТИВНОСТИ

НАЧИН
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Комуникација
Упознавање
Тим за сарадњу са путем телефона,
родитеља са
родитељима,одеље СМС, мејла,
начинима
њске старешине,
вибер групе ,
комуникације на
наставници
платформи,
даљину
форума

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

континуирано током
школске године

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Унапређена комуникација са
родитељима

Упознавање
родитеља са
обавезама и
одговорностима
Путем одабраног
родитеља у
1.
Директор, ПП
начина
складу са
служба,одељењске комуникације са
Информисање
Уредбом о
старешине
родитељима на
родитеља и
мерама за
даљину
старатеља
спречавање и
сузбијање заразне
болести COVID19

септембар

Обезбеђена заштита здравља
свих ученика ОШ „Мома
Станојловић“, родитеља
ученика и запослених
наставника и ваннаставног
особља.

Упознавање
родитеља са Директор,координ
законском
атор Тима за
Објављени
регулативом
сарадњу са документи на сајту
(Измене и допуне родитељима,
школе
Правилника о
наставници
насиљу,
злостављању и

септембар

Безбедно школско окружење

занемаривању),
Водичем „Ка
сигурном и
подстицајном
школском
окружењу“
Чланови Тима за
Информисање
Додавање
сарадњу са
родитеља о
садржаја за
родитељима,
актуелностима у
родитеље на сајту
координатор за
школи
школе
сајт, наставници

континуирано током
школске године

Кутак за родитеље на сајту
школе садржи актуелне
информације о облицима и
садржајима сарадње и
активностима у Школи

Држање
родитељских
састанака са
поштовањем
уведених
ванредних мера

континуирано током
школске године

Реализовано је најмање 5
родитељских састанака у
сваком одељењу

континуирано током
школске године

Подигнут квалитет рада школе
у кључним областима,
задовољство родитеља учећем у
активностима школе

Реализација
најмање 5
родитељских
састанака

Одељењске
старешине

Укључивање
Родитељи
родитеља у све
учествују у раду
тимове и пројекте
тимова,
који
се
у
Школе
2. Укључивање
држе часове
реализују
родитеља и
Директор,стручн професионалне
(безбедност
старатеља у
оријентације,
и сарадник,
ученика, сарадња
наставне и
координатор
са породицом,
реализују
остале
тима
сарадња
са
радионице,учеств
активности
локалном
ују у трибинама
школе
заједницом,
(све акттивности
професионална
се реализују на
оријентација,
даљину путем
самовредновање,
видео снимака,

школско развојно
планирање...)

Укључивање
родитеља у
организовање
посета,
екскурзија,
излета

видео
конференција…)

Тим за сарадњу
са родитељима,
наставници и
стручни
сарадници

Родитељи дају
предлоге,
учествују у
организацији
реализацији

континуирано током
школске године

У реализацији свих наведених
активности учествовали су
родитељи

Родитељи
учествују у
раду,износе идеје
(комуникацијом
на даљину)

континуирано током
школске године

У активности у школи
укључени су родитељи

Побољшање
сарадње са
Тим за сарадњу
родитељима, како са родитељима, Комуникација са
би ученици што
наставници и
родитељима на
мање изостајали
стручни
даљину
са наставе и
сарадници
поправили успех

континуирано током
школске године

Мање изостајање са наставе и
бољи успех ученика

Ангажовање
родитеља у
Родитељи
организацији
Наставници,
учествују у
приредби,
други запослени раду,износе идеје
изложби,
у школи
(комуникацијом
спортских,
на даљину)
хуманитарних и
других

континуирано током
школске године

У ваннаставне активности су
укључени родитељи

Ангажовање
родитеља као
сарадника у
активностима у
школи, секцијама

Наставници,
родитељи

(састанци уз
поштовање
ванредних мера
или комуникација
на даљину)

активности у
Школи
Укључивање
родитеља у
тимове подршке
Родитељи
у циљу израде и
учествују у
реализације
Тим за подршку изради,реализаци
индивидуалних
инклузивном
ји и евалуацији
образовних
образовању
планова на
планова за
доворени начин
ученике којима је
комуникације
потребна додатна
подршка
Одлучивање
родитеља/старате
Родитељи
ља: настава у
Директор, ПП
попуњавају
школи или
служба,
упитник
настава на
одељењске
даљину у
старешине
постојећим
епидемиолошким
условима
Родитељи
предлажу,образла
3. Укључивање
жу своје
родитеља и
идеје,гласају
старатеља у
Избор
(састанци уз
процес
представника
поштовање
одлучивања
родитеља сваког
ванредних
мера
Одељењске
одељења за Савет старешине
или комуникација
родитеља Школе
на даљину)
Сагласност
родитеља за
коришћење
података и

Одељењске
старешине

Родитељи
попуњавају

континуирано током
школске године

септембар

Септембар 2020.

Септембар 2020.

У сваком тиму за подршку
активно партиципира родитељ
ученика коме је додатна
подршка потребна

Квалитетна организација
наставе у школи и на даљину

Формиран Савет родитеља
школе

Родитељи ученика су сагласни
да се подаци о ученика и

фотографија
ученика за ЕС
дневник,
такмичења и
остале образовне
сврхе

листе са
потребним
подацима

Укључивање
родитеља у рад
тимова на нивоу
школе (сарадња
Родитељи
са
учествују
у
породицом,самов Директор Школе,
раду,износе идеје
редновање,
координатори
(састанци уз
развојно
тимова
поштовање
планирање,
ванредних мера
сарадња са
или комуникација
локалном
на даљину)
заједницом и
породицом и сл.)
Испитивање
потреба и
очекивања
Тим за сарадњу Истраживање
родитеља
анкетирањем,
са породицом
„Родитељ мотививације за
партнер на
Наставници
учешћем у
унапређивању
активностима Остали запослени квалитета рада
Школе, родитељи
у школи
школе“,
на унапреживању
анкете
квалитета рада
школе
Индивидуални
разговори са
родитељима

Наставници,
стручни

Разговори,

фотографије објављују на сајту
школе

Септембар 2020.

октобар 2020.

континуирано током
школске године

Именовани су наведени тимови
у чијем саставу се налазе
представници родитеља

Извршена анализа потреба и
очекивања родитеља/старатеља.
Родитељи – партнери на
унапређивању квалитета рада
Школе

Интензивиран индивидуални
рад са
родитељима/старатељима

сарадници,
договори
управа Школе (комуникација на
даљину
Корисни савети – Тим за сарадњу Објављивање на
едукативна
сајту школе
са родитељима,
страна на сајту
Зорица Поповић
Школе

ученика, већа сарадња
породице и школе

континуирано током
школске године

На сајту Школе налази се
страна намењена информисању
и едукацији
родитеља/старатеља.

Организовање
(све активности
радионица и
трибина за
се реализују на
родитеље/старате
даљину путем
4. Едукација и
ље
Чланови
видео снимака,
саветодавни
(Превентивне и Тима,педагог,оде
видео
рад
љењске
интервентне
конференција…
старешине
мере, Здрава
исхрана,
Опасности које
вребају са
интернета…)

континуирано током
школске године

Реализовање су трибине и
радионице за
родитеље/старатеље

Тематски
Чланови Тима за
сарадњу са
родитељски
родитељима,
састанак (
наставници, ПП
активности
се
служба,представн
реализују
на
ици локалне
даљину путем
заједнице
видео снимака,

Континуирано током
школске године

Кроз реализоване активности
боља сарадња са
родитељима,подизање
педагошке културе родитеља

Трибине,
предавања…

Организовање
тематских
родитељских
састанака и
радионица у
сарадњи са
родитељима

видео
конференција…)

Предавања
Представници (све активности
Родитељи као
родитеља,
промотери
се реализују на
одређених
даљину путем Током другог полугодишта
одељењске
професија/занима старешине 7. и 8. видео снимака,
ња
разреда
видео
конференција…)

Реализовани су часови
одељењског старешине у 7.и
8.разреду на тему
професионалне орјентације

НАПОМЕНА: План је израђен према тренутној ситуацији уведених ванредних мера. Уколико
буду укинуте ванредне мере, Тим ће израдити нови План сарадње са родитељима.

