
ПАРТИЦИПАЦИЈА 

РОДИТЕЉА  У ШКОЛИ 

 
 

У школској 2018/19. години, у нашој ОШ „Милан Ракић“ Нови Београд, спроводи се пројекат Еразмус + 

Програма „Партиципација родитеља у школи“. Група наставника наше школе је учествовала са овим пројектом 

на конкурсу којег у име Еразмус +  Програма у Србији спроводи Темпус Фондација.  Пројекат је одобрен и 

финансира се од стране ЕУ. 

У оквиру пројекта наставници наше школе Весна Жакула - Јовановић, Радмила Ковачевић, Велиборка Пешић и 

Марија Лукић посетили су школу Agrupamento  de Escolas D. Luis de Ataide у месту Пениши у Португалу. 

Посета је спроведена у циљу размене искустава са португалским колегама о активностима и учешћу родитеља у 

животу школе.  

Како смо истраживањима дошли до података да је Португалија земља у успону у реформисању образовног 

система, одлучили смо да је изаберемо за партнерску земљу. На порталу eTwinning успоставили смо контакт са 

социјалним радником Мануел Луисом  из  школеAgrupamento de Escolas D.Luis de Ataide, у месту  Пенише  у 

Португалу  и успоставили сарадњу. 

Школу смо посетили у периоду од 21-26.10.2018.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 Основно образовање траје 9 разреда који су подељени у три циклуса: 

      Први циклус од 1. – 4. разреда - elementary school 

      Други циклус 5. и 6. разред 

      Трећи циклус од 7. – 9. Разреда         basic school 

 

 Наставници који предају у 5. и 6. разреду не држе наставу ђацима од 7. – 9. разреда, док наставници из 

трећег циклуса могу предавати у 5. и 6. разреду.  

 Након сваког циклуса полажу се тестови из португалског језика и математике. Они чине 30% закључне 

оцене из предмета.  На закључну оцену утичу залагање ученика и оцене које је добијао у току школске 

године. 

 Школовање је обавезно до 18 година живота.  

 Ђаци који понављају разред или не желе да похађају средњу школу остају у основној све до навршених 

18 година. За њих се организује практична настава (занати).  

  Постоји могућност завршавања специјализованих стручних школа у трајању од две године након чега је 

могућ и наставак школовања на факултету. 

 

 

 

 

 

 



На државном нивоу је прописана Лична свеска ђака. Поред рубрике за оцене, свеска садржи списак предметних 

наставника, део за дописивање са родитељем, правдање изостанака... 

 

 
 

Ђаци су у школи од 8 до 17 часова. 

Часови се одржавају као блок часови по 90 минута. 

Мали одмори између блок часова су по 10 минута. 

 

 
 

За време великог одмора ученици ручају у школској кантини или пекари. Храна се припрема у школи. 

Држава дотира цене оброка за ученике са нижим материјалним статусом. Плаћање у пекари је искључиво 

картицом ученика. 

Ученици са дефицитом пажње похађају само поједине часове. 

Ученици са посебним потребама  не похађају наставу и проводе време са специјализованим лицем за негу и 

бригу којем помаже још један асистент. 

Социјални радник, заједно са психолозима ради индивидуално са децом која имају проблема у понашању. 

Спроводе се пројекти у циљу препознавања личних емоција и каналисања њиховог исказивања на најнижем 

узрасту. 

 Предшколско и одељења до 4. разреда су у засебним зградама (не деле исто школско двориште) 

 У главној згради су ђаци од 5. – 9. разреда 

 



 

Све школе су закључане. На улазној капији у школско двориште је портирница или звоно. Врата отвара 

портир тј. техничко особље, обично теткица. 

Ученик може да напусти наставу раније ако је по њега дошао родитељ или у пратњи неког од техничког  

особља, у случају да мора код лекара. 

Ученика који омета час наставник у пратњи техничког особља шаље у библиотеку, где ради задатке под 

надзором библиотекара или дежурног наставника.  

Одељење које губи неки час, тај час проводи у библиотеци са дежурним наставником или у Центру за 

рециклажу, где од рециклираних материјала ученици са наставницима праве сезонске декорације за 

школски простор или хуманитарну продају. 

 

 
библиотека                                                                               центар за рециклажу  

 

 

 

УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА  

 

 

 На почетку сваке школске године један од родитеља ученика оставља своје контакт податке за 

комуникацију са школом. Име тог родитеља и контакт подаци се бележе и у Личну свеску ученика. 

 Одељења имају по два представника у Асоцијацији Родитеља. Асоцијација Родитеља је тело које окупља 

представнике родитеља свих школа у Пенишију.  

      Ово тело има свог секретара и покреће друштвене активности везане за живот школе. Бави се  

      активностима социјалног карактера за помоћ деци у школама. 

 Асоцијацијa Родитеља учествује у организацији Дана мајки, као и Дана очева који се обележавају у 

школи. 

 Учествују као гости предавачи на часовима представљања занимања.  

  Родитељи учествују и у организацији Недеље поезије и обезбеђују штампање похвалница за најбоље 

ученике у школи. 

 Заједно са наставницима и ђацима учествују у чишћењу оближње плаже. 

 Родитељи организују продајне изложбе на којима прикупљају средства за школску опрему. 

 Екскурзије се не организују у сваком разреду. Практикују се седмодневне екскурзије у иностранству у 

седмом или осмом разреду али не у свакој генерацији. 

  Родитељи не могу да утичу на одлуку да се екскурзија не изводи ако је школа тако одлучила. 

  Улога Асоцијације Родитеља у извођењу екскурзије је пружање помоћи оним родитељима који 

        екскурзију не могу да финансирају или организовање активности за прикупљање добровољних  

        прилога. 

 Родитељ контактира само са одељенским старешином, телефонски, путем мејла и друштвене мреже 

Фејсбук. 

 Родитељ најављује посету одељенском старешини, а старешина му заказује састанак. 

 Све важне напомене као и поруке о изостајању ученика родитељ уписује у Личну свеску ученика. 

 



 

 
   Просторија за пријем родитеља са  

   портфолијима ученика                                                    Састанак са представницима Асоцијације Родитеља  

 

Имали смо састанак са представницима Асоцијације Родитеља на коме смо се упознали са активностима и 

деловањем Асоцијације Родитеља. Представници родитеља су изразили незадовољство што не могу да 

посећују предметне наставнике. 

Заједно са родитељима, наставницима и ученицима учествовали смо у једној од заједничких активности које 

организују а то је – Чишћење плаже.  

 
Акција чишћења плаже   

 

У склопу установе  Agrupamento  de Escolas D. Luis de Ataide, обишли смо још неколико основних школа и 

вртића у Пенишију.  

 

 
    вртић                                                                                            предшколско и  школа нижих разреда (бејзик) 

 

 



 

 
  основна школа нижих разреда (бејзик)                                   основна школа нижих разреда (бејзик)   

 

Васпитачи и наставници су у великој мери задовољни сарадњом са родитељима јер се родитељи укључују у 

активности које се тематски организују у школама и вртићима, као што су ликовне и кулинарске радионице  за 

одређене празнике у години (Нова година, Ускрс...), као и спортске манифестације које се периодично 

организују. Такође родитељи узимају учешће и у разним пројектним активностима, а често се налазе и у улози 

предавача на дату тему. Неке од ових активности традиционално се организују сваке године што доприноси 

већем одзиву родитеља јер много раније знају да ће се дата активност реализовати у одређеном периоду. 

Наставници сматрају да им сарадњу са родитељима олакшава и чињеница да су мала заједница (мало место) и 

да су доста упућени једни на друге кроз свакодневне активности изван школе. Како школа има социјалног 

радника (који ради у неколико васпитно образовних установа – школа и вртића)  и који повремено посећује 

домове  породица својих ученика, а посебно оне породице којима је потребна додатна подршка како у 

социјалном интегрисању деце, тако и у пружању додатне подршке у учењу, родитељи и због тога имају 

наклоност ка школи јер на њу гледају  као на  „партнера“ у одгоју њихове деце.   

 

АКТИВНОСТИ СА КОЛЕГАМА  

 

- Састанци на којима смо се упознавали са  школским  системом обе земље 

- Обилазак града и упознавање са културним активностима  Пениша 

- Дискусије на састанаку  Асоцијације Родитеља  

- Учествовање у спортским активностима – кајак  

- Кување – „Португалско вече“ 

- Чишћење плаже 

- Посета часовима  

 
  обилазак града                                                                                     спортски час – кајак  



 

 
   припрема хране – кување                                                                        састанак  

 
   посета часовима                                                                                                              чишћење плаже 

 

 

У повратку са овог путовања посетили смо и португалску Националну агеницију Еразмус+  где смо имали 

прилике да  у разговору са директорком установе Joana Mira Godinho и њеним сарадницима разговарамо о 

утисцима које смо стекли у Португалији и школи домаћину. 

 

 

 
  Национална агенција Еразмус + у Португалу, Састанак са руководиоцима установе  

 

 

 



 

 

Овај пројекат, поред размене искустава и  договора о сарадњи у  активностима које ћемо у наредом периоду 

заједно са португалским колегама реализовати путем eTwenninga, донео нам је и нове погледе у отварању  

школе за нове идеје и подухвате који ће се реализовати. Надамо се да ће родитељи нашим појачаним 

ангажовањем у погледу њиховог укључивања у што већи број активности, увидети да је потреба за већим  

ангажовањем родитеља  и те како пожељна у заједничком деловању за што боља постигнућа ученика што нам је 

обострани циљ.  

 

Захваљујемо се колегама у Португалу што су нам срдачно отворили врата  школе и своја искуства  поделили са 

нама. Организацији Темпус захваљујемо на указаном поверењу и радујемо се новим пројектима у оквиру 

Еразмус + Програма. 

 

 

 

 

 

 
 


