Записник
са састанка Тима за сарадњу са породицом одржаног 26. 09. 2018. године
Састанку су присуствовали: Србијанака Остојић учитељица, Слободан Марковић-наставник,
Јово Радуловић наставник, Марија Поповић –наставник, Зорица Вранковић- наставник, Драгана
Николић Стојановић-наставник, Ивона Пуртић-ученик, Валентина Алексић- ученик, Милица
Ђукић- ученик, Марија Терзић-родитељ, Веселиновић Слађана-родитељ, Славица Марковићродитељ, Иванка Павловић- родитељ, Драгана Ђокић- родитељ, Мирјана Нинић- родитељ,
Јелена Ђукић- родитељ, Светлана Павловић- учитељица координатор тима.
Дневни ред:
1. Упознавање чланова са циљевима и задацима Тима за сарадњу са породицом.
2. Усвајање годишњег плана рада.
3. Извештај о реализованим активностима током септембра.
4. Предлози активности за месец октобар и допуна.

1. Кроз презентацију члановима је представљен рад из претходне године и затим су се
упознали са циљевима Тима за сарадњу са породицом.
Циљеви (укратко): Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање
развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.
Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских
односа између кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у
областима процеса васпитања и превенције негативних појава.
2. Усвојен је годишњи план рада уз предлоге наставника биологије да се организују еколошке
акције, маскенбали,сакупљанје материјала који могу да се рециклирају.
Предлог је био да родитељка Драгана Ђокић са ученицима Гимназије спреми предавање или
радионицу на тему Утицај медија на културу ученика што је она и прихватила.
3. Током месеца септембра реализоване су предвиђене активности, родитељи ученика петог
разреда су на родитељским састанцима упознати са новим прдметом који се сада оцењује.
Родитељи ученика првог и петог разреда су упознати са Пројектном наставом и
Предузетништвом као саставни део наставног програма.

Родитељи су анкетирани и о стању у школи за потребе самовредновања школе.
У одељењу друго један биће извршена одељенска анкета о њиховим утисцима и очекивањима
Током месеца септембра одрђана је радионица за ученике четвртог разреда у Музеју Јадар на
тему Трагови прошлости у организацији родитељке Марије Шћекић Марковић која је и кустос у
музеју.
4. За месец октобар је планирана заједничка акција уређивања извора Св. Петке у
Крајишницима. За то је задужена родитељка Славица Марковић која је преузела организацију
на себе, захтев газдинству Србија шуме ће послати директор школе. Поред сакупљања смећа
уредиће се клупе и направити путокази. Учествоваће ученици, родитељи и наставници а циљ је
Развијати код ученика и одраслих позитиван однос према природи, чувати је од загађења, дати
добар пример за друштвену одговорност сваког појединца. Развијати заједништво, дружење и
да будемо друштвено корисни.
Друга активност планирана за октобар је Представљање старих заната грнчарије, лицидерског
срца и воскара. Циљ је да се сачува од заборава материјална и нематеријална културна
баштина, традиција и представљање могућности предузетништва ученицима.
Координатор тима
Светлана Павловић

