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Oтворени дан школе
Члан 48. Закона o oсновном образоваљу и васпитаљу утврђуїе програм сарадље
са породицом на начин даупуњуїе школу да подстиче и негуїе партнерски однос
са родитејима, oдносно старатејима ученика, заснован на принципима
међусобног разумеваља, поштоваља и повереља. рограмом сарадље са
породицом, школа дефинише област, садржаї и облике сарадље са родитејима,
oдносно старатејима ученика, коїи обухвата детајно информисаље,
саветоваље, укјучиваље у наставне и остале активности школе и консултоваље
у доношељу одлука око безбедносних, наставних, oрганизационих и
финансиїских питаља, с цијем унапређиваља квалитета oбразоваља и
васпитаља, као и oбезбеђиваља свеобухватности и траїности васпитнообразовних утицаїа. рограм сарадље сa пoродицом oбухвата и oрганизациїу
oтвореног дана школе свакогмесеца, када родитеј, oдносно старатеји
мoгу дa присуствуїу oбразовно-васпитном рaду (o нaчину и тeрмину
сaрaдље рoдитеј/старатеј треба да се договори сa
-службом). У
смислу горе наведеног члана Закона, нa седници едагошког колегиїума коїа je
одржана 19.09.2017. године, донета je одлука да Tим зa сaмовредноваље утврди
распоред организациїе oтвореног дана школе зa сваки мeсец дo країа наставне
године. ри планираљу распореда oтвореног дaнa школе пo мeсецимa Tим je
вoдио рaчуна дa ученици иду и у пoслепoдневну смену и дa сe oдређени
термини не поклапаїу са државним и верским празницима. Tим зa
сaмовредноваље у складу са календаром образовно-васпитног рада, oдредио je
следење датуме у школскої 2017/2018. години:

петак, 22.09.2017.

петак, 22.09.2017.

четвртак, 19.10.2017.

четвртак, 26.10.2017.

среда, 29.11.2017.

среда, 22.11.2017.

уторак, 26.12.2017.

петак, 22.12.2017.

среда, 24.01.2018.

понедејак, 29.01.2018.

петак, 23.02.2018.

среда, 28.02.2018.

петак, 22.03.2018.

четвртак, 29.03.2018

понедејак, 30.04.2018.

уторак, 24.04.2018.

среда, 30.05.2018.

петак, 25.05.2018.

ади прањеља успешности програма сарадље са породицом, школа, на країу
сваког полугодишта, oрганизуїе анкетираље родитеја, oдносно старатеја, у
погледу љихово гзадовојства програмом сарадље сa пoродицом и у пoгледу
љихових сугестиїа зa нaредно пoлугодиште. Mишјеље родитеја, oдносно

старатеја, дoбиїено као рeзултат aнкетираља, узима сe у oбзир у пoступку
вредноваља квалитета рада школе.
Вршилац дужности директора школе:
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