
ПРАВИЛНИК ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ РОДИТЕЛИ, НАСТАВНИЦИ И 

ДРУГИ ТЕЛА ВО УЧИЛИШТЕТО 

❖  

Овој правилник ги вклучува трите клучни страни кои учествуваат во градењето 

на ученикот како личност во текот на неговото образование во ова училиште. 

Ефективната комуникација помеѓу родителите, наставниците и стручните 

соработници, како и други тела во училиштето, е основата за градење на 

успешна соработка и понатамошни активности кои одат во прилог на ученикот и 

на самото училиште како институција. 

❖  

Во склоп на воспоставување ефективна комуникација, потребно е да се заме во 

предвид и да се почитува од страна на родителите, донесената Процедура за 

пријавување и влез во училиштето за време на часови и одмори, во која се 

наведува дека: 

➢ Влезната врата e постојано затворена (заклучена), а по потреба  се 

отвора. 

 

➢ Дежурните ученици треба  да извршуваат контрола на лицата коишто 

доаѓаат однадвор,  да ги легитимираат и да ги спроведат до 

потребното место или бараното лице во училиштето а притоа да не се 

нарушува наставата. 

 

➢ Дежурните ученици се задолжени  да бараат лицето кое доаѓа 

однадвор да се претстави, идентификува, да го запишаат во дневникот 

за дежурни ученици. Доколку носи лична карта да ја покаже, а ако 

имаат проблем во врска со лицето однадвор, истото да го пријават кај 

дежурниот наставник или хигиеничарот кој е на должност. 

 

➢ Родител или лице од страна може да обавува разговор со наставник 

исклучиво додека наставникот не е на час (за време на одмор) или 

доколку  е слободен според терминот за консултации кој е истакнат на 

видно место. 

❖  

За подобрена комуникација со родителите, од страна на училиштето изработен е 

Распоред на термини за консултации на секој наставник за средба со 

родители. Распоредот ќе биде истакнат кај холот (влезот) на училиштето.  

❖  

Изработен е План на активности за градење доверба помеѓу претставници од 

училиштето, ученици и родители. Истиот вклучува соработка со родителите на 

повеќе нивоа, со што би се подобрила комплетната клима и меѓусебна 

комуникација. 


