
Правила понашања родитеља у 
Предшколској установи

Припремила: Весна Тошић, васпитач ДВ ,,Лане“

Члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 



Циљ овог правилника за 
родитеље је да се ближе

утврде правила
понашања родитеља у 
Предшколској установи
како би се успоставили

добри сараднички
односи као услов за 

квалитетан рад у 
Предшколској установи.



ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА ЈЕ ПОДЕЉЕН НА НЕКОЛИКО СЕГМЕНАТА:

однос према свом детету однос према другој деци однос према васпитачу детета

однос према другим родитељима у групи однос према Предшколској Установи



ОДНОС РОДИТЕЉА ПРЕМА СВОМ ДЕТЕТУ

• Родитељ својим понашањем васпитно делује на 
своје дете.

• Родитељ активно прати развој свог детета, тако 
што од васпитача добија информације о 
дететовом развоју.

• Родитељ подржава спровођење васпитно-
образовног рада који је прописан по програму
Предшколске установе.

• Родитељ доводи дете у Предшколску установу, 
или овласти писмено ко може да преузме дете, 
у термину који је прописан.



ОДНОС РОДИТЕЉА ПРЕМА 
ДРУГОЈ ДЕЦИ

• Родитељ не сме да вербално и физички
малтретира и/или туче другу децу, њихове
родитеље или чланове породице или 
запослене када борави у Предшколској
установи.

• Родитељ не сме насилним путем да решава
евентуалне размирице и проблеме које 
његово дете има са другом децом, 
родитељима или запосленима када борави у 
Предшколској установи, или се затекне са 
децом и васпитачем када су деца на некој
активности ван просторија Предшколске
установе. Уколико се то деси, васпитач је 
дужан да о оваквом понашању родитеља или 
члана породице обавести руководиоца објекта 
или директора Предшколске установе, 
односно полицију.



ОДНОС РОДИТЕЉА ПРЕМА 
ВАСПИТАЧУ ДЕТЕТА • Родитељ треба редовно да присуствује

родитељским састанцима, а у случају
потребе, долази на индивидуални разговор
са васпитачем.

• Родитељ или члан породице не сме да на 
било који начин вербално или физички
малтретира, понижава, исмева, напада
и/или вређа васпитача. Уколико се то деси, 
васпитач је дужан да о непримереном
понашању родитеља или члана породице
обавести руководиоца објекта директора
Предшколске установе, односно полицију.

• У циљу што бољег и квалитетнијег рада са 
децом, пожељно је да родитељ обавести и 
разговара са васпитачем о свему што 
сматра да би било корисно за његово дете, 
било да се ради о радосним дешавањима
(рођење брата, сестре, венчања) или 
непријатним догађајима (смрт, болест, 
развод).



НАЧИН 
ОДЕВАЊА 

РОДИТЕЉА

Родитељ треба да се облачи
прописно, као што је 

предвиђено за облачење у 
Јавним установама.

ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ 
РОДИТЕЉИМА, ДОПРИНОС У 

РАДУ СА ОСТАЛИМ 
РОДИТЕЉИМА

У складу са својим могућностима
родитељ може да да свој лични, стручни

и/или материјални допринос у 
побољшању услова живота и/или 

остваривању планираних задатака у 
оквиру Предшколске установе. Сваки

допринос родитеља адекватно се 
вреднује – захвалницом или 

признаницом.



ОДНОС РОДИТЕЉА ПРЕМА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

• Ако родитељи нису у могућности да лично доводе и одводе дете у 
обавези су да дaју писмено овлашћење оверено у установи за две

пунолетне особе.
• Родитељ код руководиоца објекта, педагога, психолога или 

директора долази у складу са претходним договором или позивом.
• Родитељ треба да обавештава васпитача о разлозима изостајања
детета, када се ради о изостајању због болести детета важно је да се 
родитељ консултује са лекаром кад дете може да иде у групу деце и 

изостанак правда са лекарским уверењем.



Партнерство са 
ПУ ,,Чика Јова 

Змај“ 

родитељи граде 
на следећи 

начин:

Узајамно 
поверење и 
поштовање

Познавање, 
емпатију, 

осетљивост и 
уважавање 

перспективе 
друге стране

Сталну 
отворену 

комуникацију 
и дијалог

Узајамно 
препознавање и 

уважавање 
јединственог 

доприноса и снага 
сваке стране

Заједничко 
доношење 

одлука и 
спремност на 
компромисе и 

промене



ПАРТНЕРСТВО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА 
ПОРОДИЦОМ

У ПУ ,,Чика Јова Змај“ постоји програм сарадње са породицом који је 
развијен кроз дијалог са родитељима о различитим начинима 

укључивања породице: као члан савета родитеља, као волонтер, као 
учесник у непосредним активностима са децом и притом се подитељи 
лично позивају на учешће у појединим активностима и имају помоћ и 

подршку васпитача.  

У ПУ постоје организоване социјалне активности које 
пружају могућност дружења и развијања односа између 
самих породица и између родитеља и васпитача као што 

су излети, шетње, културни догађаји, дружења.

Упознавање родитеља са концепцијом програма предшколског васпитања и 
образовања – Године узлета на различите начине (кроз родитељске састанке и 

путем Вибер група, писаних информација – паноа, укључивањем у пројекте) 

Предшколска установа остварује смислену комуникацију са породицом којом се обезбеђује размена информација 
и дијалог о детету, програму и родитељству путем непосредне комуникације, Вибер група, кроз индивидуалне 

сусрете, групне сусрете и састанке, учешће у раду стручних тимова, Савет родитеља, Управни одбор.



ГОДИНЕ УЗЛЕТА

• Основна активност учење деце предшколског узраста је
ИГРА

• Дете учи у ситуацијама и активностима које се заснивају
на игровном обрасцу – добровољности, иницијативи,
динамичности, преговарању, посвећености, отворености,
преиспитивању.





ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

• Има задатак да брине о обезбеђивању услова за правилан психофизички развој као и унапређење и очување 
здравља деце

• Спровођење других хигијенско – епидемиолошких мера по прописима за здравствену заштиту од заразних болести 
(Ковид - 19)

• Дневна контрола здравственог стања детета
• Дневну контролу хигијенско – епидемиолошких услова у установи
• Периодичну контролу раста и развоја детета
• Формирање навика које воде очувању здравља код деце и едукацију родитеља у вези са личном хигијеном и 

заштитом животне средине







Поред свега наведеног
родитељи треба да у 

свему поступају у 
складу са Статутом и 

Правилима понашања у 
Предшколској установи

и важећим Законом. 
Непоштовање и 

непоступање по овом
правилнику повлачи

одговорност родитеља.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


