
SURADNJA RODITELJA I ŠKOLE – PREDUVJET DJETETOVA USPJEHA 

 

Polazak u školu je važan događaj u životu djeteta i  njegove obitelji. Dijete u školi 

dobiva prve velike životne obveze, upoznaje nove ljude: svoje vršnjake i učitelje, 

stječe nove spoznaje o svijetu koji ga okružuje, kao i o sebi samome. 

 

Dijete će u školi biti uspješno ukoliko  roditelj: 

- pruža  brigu i podršku, 

- iskazuje jasna i pozitivna očekivanja na njegovo učenje i ponašanje, 

- pruža priliku smislenog sudjelovanja u svakodnevnom životu svoje obitelji, 

- razvija realan pogled na djetetove sposobnosti, 

- prihvaća bezuvjetno dijete takvo kakvo jest. 

 

Za suradnju roditelja sa školom značajno je istaknuti sljedeće: 

- odlazak na razgovore u školi dijete doživljava kao brigu i interes za njegovo 

učenje, a samim time i za njega kao osobu,  

- učitelj vidi dijete na drugačiji način i u drugoj situaciji nego što to vidi roditelj 

djeteta. Stoga roditelj treba redovno komunicirati s učiteljem, kako bi čuo što 

mu on ima reći o djetetovim osobinama i navikama koje iskazuje u školskoj 

situaciji. Mišljenje učitelja pomoći će roditelju u odgoju njegovog djeteta. 

- roditelji mogu aktivno sudjelovati u radu škole, na način da ponude svoja 

znanja, umijeća, vrijeme i sredstva. 

-  

Suradnju škole, odnosno učitelja s roditeljima karakterizira: 

-   surađivanje s roditeljima od početka djetetovog polaska u školu 

-    uspostavljanje suradnje, ukoliko je to moguće, s oba djetetova roditelja 

-    kontinuirano, tijekom cijele školske godine njegovanje različitih vidova suradnje 

s  roditeljima: roditeljski sastanci, individualni razgovori, telefonski razgovori, 

pisma, poruke u učeničkoj informativki... 

-   aktivno uključivanje roditelja u pripremu, izvođenje i evaluaciju nastavnih 

sadržaja. 

 



         Roditeljski sastanci su prigoda roditeljima za cjelovito informiranje o radu 

škole. Na prvom roditeljskom sastanku učitelj treba roditelje međusobno upoznati. 

Teme narednih roditeljskih sastanaka trebaju biti: planiranje radnog dana učenika, 

učinkovite metode učenja, razvoj radnih navika učenika, razvoj higijenskih navika 

djeteta, partnerstvo roditelja i škole u odgoju djeteta, upoznavanje s postojećom 

literaturom za roditelje (Prilog).  

 

  Roditeljski sastanci su ujedno i prilika za upoznavanje roditelja  djece s 

kojima se naše dijete svakodnevno druži. Roditelji mogu međusobno razmjenjivati 

iskustva u odgoju  djeteta, dogovarati zajedničke susrete i igru djece u nečijem 

domu, ali i imati mogućnost uvida u rad u slučaju djetetova izostanka iz škole.  

 

           Roditelji koji se aktivno bave svojom djecom stvaraju kod djece osjećaj 

zajedništva i sigurnosti. Kroz zajedničke aktivnosti (igru, kućne poslove, odlaske u 

kupovinu, odlaske u prirodu, športske aktivnosti) dijete se navikava na suradnju, 

razvija svoje potencijale, uči planirati i iskazivati svoje zamisli, uči kontrolu svoga 

ponašanja i postupno prihvaća pravila ponašanja u odnosu na druge osobe. 

  

 

                                                         Učitelji i stručni suradnici OŠ Benkovac 


