
На основу Закона о основном образовању ("Сл. гласник РС",  бр. 55/13) Члан 48,  у окиру програма сарадње са 

породицом школа организује   ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ  сваког месеца када родитељи односно старатељи могу 

да присуствују образовно – васпитном раду. Родитељи који су заинтересовани за овај вид сарадње у обавези су да 

се до 15. у месецу за месец када желе да присуствују часу  јаве одељенском старешинини  како би се 

направила благовремена организација рада. 
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- КОДЕКС  ПОНАШАЊА  ЗА  „ОТВОРЕНА ВРАТА“ 
 Одељeњски старешина је одговоран за кординацију са наставницима код којих родитељи ученика присуствују часовима; 

 На родитељском састанку одељењски старешина треба да обавести родитеље о могућностима присуствовања часовима; 

 Родитељ може да присуствује само једном часу последње недеље у месецу, а уколико жели да присуствује још неком часу , мора да сачека  

последњу недељу  у следећем  месецу; 

 Родитељ је у обавези да своју посету часу најави учитељу -  одељењском старешини, а он да обавести предметног наставника  најкасније 7 дана 

од пре доласка на час; 

 Родитељ је на часу само посматрач ( не може да поставља питања и даје своје коментаре); 

 Родитељ је у обавези да не касни на најављени час, да искључи мобилни телефон,  да буде пристојно обучен, а уколико закасни, не може 

присуствовати часу; 

 На једном часу могу присуствовати највише 3 родитеља; 

 Након завршеног часа родитељи попуњавају евалуационе листове на којима могу да напишу шта им се допало на часу, а шта не; 

 Предметни наставник је у обавези да у дневнику образовно-васпитног рада у рубрици напомена евидентира присуство родитеља; 

 Родитељ својим потписом  на листу евиденције отворена врата, која се налази код одељењског старешине,  потврђује своје присуство. 

 Родитељ не сме да на посећеном часу захтева од наставника да форсира њгово дете; 

 Родитељи који су присуствовали часовима у обавези су да на родитељском састанку  обавесте остале родитеље о утисцима; 

 Часовима не могу присуствовати увек исти родитељи; 

 Родитељ није обавезан да присуствује часовима уколико не жели; 

 Пре посете најављеном часу родитељи могу добити и наставну јединицу за тај час ради лакшег праћења; 

 


