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  НАЗИВ ШКОЛЕ: ''НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ'' ШАБАЦ 
МЕСТО И АДРЕСА: Шабац, Владе Јовановића бр. 52 
БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:  
ДИРЕКТОР - 015/ 350-493, 
СЕКРЕТАР -  015/ 350-483;  360-110 лок.105 
Е-mail:  
osnikolaj@mts.rs 
direktorosnikolaj@gmail.com 
sekretarosnikolaj@mts.rs  
pedagogosnikolaj@mts.rs  
psihologosnikolaj@gmail.com 
racunosnikolaj@mts.rs 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДИРЕКТОРА – НЕНАД ЈОВИЋ 
ОПИС ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА: 
Школа има 8 објеката (са фискултурном салом) 
Школа има 4 издвојене школске јединице  (ИШЈ) 
Школа има 5 комбинована одељења 
Адреса издвојених одељења (ИШЈ): 

- Богосавац  
- Добрић 
- Цуљковић 
- Радовашница 

Адреса комбинованих одељења: 
- Богосавац 
- Добрић 
- Цуљковић 
- Радовашница (неподељена школа) 

Број телефона: 
-Богосавац         295-451 
-Добрић              295-003 
-Цуљковић         295-446 
-Радовашница  268-223 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ 

Помоћник директора- Весна Митрић 

mailto:osnikolaj@mts.rs
mailto:sekretarosnikolaj@mts.rs
mailto:pedagogosnikolaj@mts.rs
mailto:racunosnikolaj@mts.rs
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Школски програм 

ОШ ``Николај Велимировић`` Шабац 
Шк. 2022/2023 - Шк. 2025/2026. 

 

 
Полазне основе израде Школског програма  
Приликом израде Школског програма користили су се следећа документа:  
 
1. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 
6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021.)  
 
2. Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55 од 25. 
јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 10 од 15. 
фебруара 2019, 129 од 28. децембра 2021, 129 од 28. децембра 2021 - др. закон) 
 
Полазне основе за израду овог програма су  и правилници који се односе на наставу у 
првом циклусу и другом циклусу, на стручно усавршавање, уџбенике и програме 
рада.  
 

Приликом израде Школског програма користили су се и школска документа, а 
посебно Школски развојни план и резултати самовредновања за све области рада.  

 
Школски програм  је основни документ  на основу ког се остварује развојни 

план и укупан образовно-васпитни рад у школи, те представља основу на којој сваки 
наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. 

 
     Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља , односно другог 
законског заступника у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног 
процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања 
сваког ученика. 
 
       Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења у 
складу са Законом и општим актом школе, а поједини делови школског програма 
иновирају се и током његовог остваривања. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ УТЕМЕЉЕН ЈЕ НА НАЧЕЛИМА: 
 
 

1) усмерености на процесе и исходе учења;  
 
2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета 
програма;  
 
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, 
формирања ставова и усвајања вредности код ученика;  
 
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих 
наставних предмета;  
 
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и 
брзине напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;  
  
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим 
методама наставе и учења;  
 
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово 
повезивање са садржајима наставе;  
 
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 
учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота;  
 
9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 
мотивисање ученика;  
 
10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја 
обезбеђивањем услова за живот и рад у школи  
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Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава 
ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и 
запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и 
одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева. 
Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на 
остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење општих и 
специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља 
и локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе. 
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у 
избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, 
као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник 
планира, програмира и реализује свој рад. 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу детета, ученика и 
одраслог;  
2) обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj детета, 
ученика и одраслог, развиjање ненасилног понашања и успостављање нулте 
толеранциjе према насиљу;  
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна 
укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  
4) развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоjа физичких 
способности;  
5) развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и 
животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 
заснованог на провереним научним сазнањима и образовноj пракси;  
7) развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву 
коjе се мења;  
8) пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког 
детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развоjним потребама и 
интересовањима;  
9) развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних 
компетенциjа и стручних компетенциjа у складу са захтевима занимања, потребама 
тржишта рада и развоjем савремене науке и технологиjе; 
10) развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе 
за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 
самоинициjативе и изражавања свог мишљења;  

  ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоjа и будућег живота;  
12) развиjање позитивних људских вредности;  
13) развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са 
другима и неговање другарства и приjатељства;  
14) развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских 
права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и 
праведном друштву;  
15) развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранциjе и уважавање различитости;  
16) развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања 
припадности Републици Србиjи, поштовање и неговање српског jезика и матерњег 
jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, развиjање 
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 
завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 
продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања;  
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног 
нивоа становништва Републике Србиjе као државе засноване на знању.  
 
 
 
ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Школски програм се реализује у периоду од четири године, односно од почетка 
школске 2022/2023. године до краја школске 2025/2026. године и стално се усклађује 
са важећим законима и правилницима.  
Програм се реализује на српском језику.  
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. 
Физичко и здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 20 720 21 756 21 756 21 756 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1. 
Верска настава/Грађанско 
васпитање1 

1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А + Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми 

   
Ред. 
број 

B. ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава     1 36 1 36 

4. 
Настава у 
природи** 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

Ред. 
број 

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Час одељенског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Ваннаставне 
активности2 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 

УКУПНО А+Б+В+Г 23-25 24-26 24-26 24-26 

1 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 2 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, 
уметности, медија и спорта.** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.  

Четврти разред школске 2022/2023.г. има обавезну Пројектну наставу, а од шк. 2023/2024. за цео 
први циклус важи наведени план наставе и учења са обавезним предметом Дигитални свет 

 

  ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

Р.б А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. 
Информатика и 
рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

13. 
Физичко и здравствено 
васпитање1 2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

УКУПНО 24 918 25 954 28 1008 28 952 
Р.б Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ         

1 
Верска настава/ Грађанско 
васпитање2 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Други страни језик3 2 72 2 72 2 72 2 68 

 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 
 

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО– 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. 
Слободне наставне 
активности4 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 
 

1 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
2 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 3 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју 
нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 4 Слободне 
наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира 
једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди  5 Ваннаставне активности могу 
да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са 
просторним и људским ресурсима

Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Ваннаставне 
активности5 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија 
До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 



4 

 

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА, 
ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА, 

ПРОГРАМЕ АКТИВНОСТИ, 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, 

ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
НАЛАЗЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ ПРАВИЛНИЦИМА: 

 

 
РАЗРЕД СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС-ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 

1. 
РАЗРЕД 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 
васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 10/17, 12/18, 
15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

2. 
РАЗРЕД 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 
16/18, 3/19 и 5/21) 

3. 
РАЗРЕД 

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20 и 6/20) 

4. 
РАЗРЕД 

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни 
гласник, 11/19, 6/20 и 7/21) 

5. 
РАЗРЕД 

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 
бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

6. 
РАЗРЕД 

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 
бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

7. 
РАЗРЕД 

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 
5/21 и 17/21) 

8. 
РАЗРЕД 

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” - Просветни 
гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21) 

 
 
 
 У НАШОЈ ШКОЛИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ СУ: 
            * ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ИЛИ ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
            И УЧЕНИК БИРА ПРОГРАМ ЗА 1. И 2. ЦИКЛУС 
             *ИЗБОРНИ - ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 5-8. РАЗРЕДА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЈЕ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, 
             А ЗА ИЗДВОЈЕНЕ ШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЈЕ РУСКИ ЈЕЗИК. 
  
 
 
 



 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ОД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
 

План и програм слободних наставних активности реализује се на основу следећих Правилника - 
Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 
и васпитања (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр.17/2021), Правилник о допуни Правилника о 

програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС – 
Просветни гласник, бр.17/2021) и Правилника о допуни Правилника о програму наставе и учења за 

осми разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр.17/2021) 

СЛОБОДНЕ 
НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
РАЗРЕД АКТИВНОСТ 

БРОЈ 
ЧАС. 
ГОД. 

 
 

Животне 
вештине 

 

5. и 6. Циљ активности је да ученик овлада знањима, развије вештине и 
формира ставове који ће му омогућити да боље разуме различите 
животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран 
начин брине о себи, другима и околини и понаша се у складу са 

културом безбедности 

36 

 
Медијска 

писменост 
 

5. и 6. Циљ активности је да подстакне развој медијске културе ученика и 
допринесе јачању способности разумевања деконструкције и 

креирања медијских садржаја, који ће ученику помоћи за даљи 
когнитивни, емоционани и социјални развој у савременом 

медијацентричном окружењу 

36 

Вежбањем до 
здравља 

5. и 6. Циљ активности је да ученик овлада знањима, развије вештине и 
формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према 

сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним 
навикама 

36 

Цртање, вајање 
и сликање 

 

5. и 6. Циљ активности је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко 
мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и 

способност ликовног изражавања 

36 

 
Чувари природе 

 

5. и 6. Циљ активности је да ученици стекну знање, понашање, ставове и 
вредности који су потребни за очување и унапређење животне 

средине, биодиверзитета, природе и одрживог развоја 

36 

 
 

Музиком кроз 
живот 

 

5. и 6. Циљ активности је да ученик развија стваралачко и креативно 
мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интелектуални 

социјални, емоционални и морални развој, свест о сопственом 
здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и 

самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање 
проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког 

наслеђа и културе свога и других народа 

36 

 
Сачувајмо нашу 

планету 
 

5. и 6. Циљ активности је развијање функционалне писмености из области 
заштите животне средине, разумевање односа човек-природа са 

циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у 
природном и социјалном окружењу и формирање одговорног и 

активног појединца у циљу разумевања и примене концепта 
одрживог развоја (Предвиђени су различити исходи за пети и шести 

разред) 

36 



 

 

Моја животна 
средина 

7. и 8. Циљ активности је да допринесе развоју компетенција потребних за 
одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, 

биодиверзитета и одрживог развоја 

36/34 

Уметност 
 

7. и 8. Циљ активности је да ученик развија вештине комуникације и 
сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, 

радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у 
различитим медијима, као и одговоран однос према очувању 

уметничког наслеђа и културе свога и других народа 

36/34 

 
Предузетништво 

 

7. и 8. Циљ активности је да допринесе развоју иновативности и 
предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у 

акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора 
знања ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и 

преузимања одговорне улоге у савременом друштву 

36/34 

 
Домаћинство 

 

7. и 8. Циљ активности је да ученици интегришу и функционализују знања 
стечена у оквиру различитих предмета у контексту свакодневног 

живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним 
активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, 

исхране и употребе различитих материјала 

36/34 

Филозофија са 
децом 

 

7. и 8. Циљ активности је да ученик овлада знањима, развије вештине и 
формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов интелектуални 

развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, 
самосталног, критичког и креативног мишљења 

36/34 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења који школа 
планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до 
осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током 
другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Ученици и 
њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу одељенског 
старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др. Одабрани програми СНА су 
за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом (истиче се,добар и задовољава) и не 
утиче на општи успех. 

 
       ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Програм допунске и додатне наставе за први и други циклус налази се у оквиру Годишњих наставних 
планова и програма за први и други циклус 
Додатна настава се органзује од IV до VIII разреда  за ученике који показују посебне способности и 
интересовања за поједине предмете. 
Допунска настава је обавезна за ученике који су упућени да је похађају. Допунска настава се 
организује од  I до VIII разреда у току целе године. Групе се формирају по потреби ученика. 
Ученици се у допунски рад  укључују повремено, на одређено време, док им је такав вид помоћи 
потребан. 

       ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 Са циљем  да  унапредимо лични, социјални и професионални развој ученика, у школи се 
реализује и Програм културних активности, како би код ученика развили и неговали креативност, 
дружељубивост, тимски рад, културу понашања, свестрану личност. 

Садржај активности Носиоци активности Време 

Приредба за ђаке прваке - Добродошлица Директор  Стр. веће 
4.раз. 

Септембар 



 

 

Чивијада – учествовање у активностима на нивоу Града: 
Чивијашки манскембал, Шампитијада, Чивијашки 
генијалциЧивијашки карневал 

Стручно веће 1 - 4. 
Разреда, Наставник 
ликовне култуте 

Септембар 

Дечија недеља – Свечано отварање (пригодан 
програм),представљање лепих и забавних садржаја и 
продуката из школског живота ученика, одељењске 
заједнице на којима се обрађују садржаји Дечијих права и 
обавеза, хуманитарне и спортске активности, учествовање 
у активностима на нивоу Града. 

Одељењске 
старешине 
Ученички парламент  
Тим за Дечју недељу 
Стручни сарадници 

Октобар 

Дан пензионера -Долазе нам у госте бивши радници 
школе– пригодан програм и дружење. 

Стручно веће 3. 
разреда Наст. 
музичке културе 
Сви запослени 

Први петак у 
новембру 

Прослава школске славе Свети Сава – упознавање са 
животом и радом Светог Саве (Свечани програм, 
одељењске заједнице, панои).  

Тим за прославу 
школске славе  
Светог Саве 

27. Јануар 

Николајеви дани – промоција ученичког стваралаштва. Тим за прославу Дана 
школе 

Мај 

Обележавање битних међународних датума из календара 
здравља пратећи тематске области које су  дефинисане од 
стране Института за јавно здравље Републике Србије. 

Тим за здравствено 
васпитање 

Током  године 

Учешће  у активностима локалне заједнице - активно 
учешће у животу локалне заједнице,сарадња са другим 
институцијама (позориште, културни центар, библиотека, 
музеј и др.)  

Стручна већа и 
Тимови 

Током  године 

Активности (приредбе, панои, изложбе, радови и сл.) 
поводом обележавања значајних датума и празника (Нова 
година и Божић, 8. март, Ускрс и др.) 

Стручна већа и 
Тимови 

Током  године 

Промовисање примера добре праксе, 
активне наставе – одржавање Угледних часова 

Наставници 
Педагог 

Током  године 

Учествовање на такмичењима и смотрама. Директор, ОС, 
Наставници 

Током  год 

Организовање предавања са Вршњачким едукаторима, на 
теме које су значајне у превенцији ризичних облика 
понашања. 

Наставницибиологије, 
физичког васпитања 
Тим за Вршњачку 
едукацију 

Током  године 

Обука/семинар за ученике из области вршњачке 
медијације – додела сертификата 

Тим за Вршњачку 
медијацију 

Током  године 

Одржавање активности у оквиру Математичког кампа, 
током дечијих распуста.. 

Стручно веће 
наставника 
математике, Учитељи 

Током  године 
(јануар, 
април, август) 

Одржавање активности у оквиру Школе стоног тениса, 
током дечијих распуста. 

Стручно веће 
наставника физичког 
васпитања 

Током  године 
(јануар, 
април, август) 

 
 
 



 

 

  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, 
наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм 
школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 
У оквиру школског спорта, школа организује недељу школског спорта у оба полугодишта. 
Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним 
узрасту и могућностима ученика. 
Циљ недеље школског спорта је популарисати школски спорт и фер-плеј односе међу ученицима. 
Основни задатак је да се што више ученика активно укључи у реализацију програма школског спорта. 
У првом полугодишту, недеља спорта се организује у последњој недељи септембра. 
У другом полугодишту, недеља спотра планирана је у другој недељи маја.  
 

I - полугодиште      

II - полугодиште      

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Н
и

ж
и

 р
аз

р
е

д
и

 

I – IV 
Разред 
Дечаци 

Мали Фудбал 
(К) 

Мали Фудбал 
(К) 

Мали Фудбал 
(К) 

Мали Фудбал 
(Ф) 

К
Р

О
С

 I – IV 
Разред 
Девојчице 

Ел.Игра 
Између 2 
ватре (К) 

Ел.Игра 
Између 2 
ватре (К) 

Ел.Игра 
Између 2 
ватре (К) 

Ел.Игра 
Између 2 
ватре (Ф) 

В
и

ш
и

 р
аз

р
е

д
и

 

V – VIII 
Дечаци 

Мали Фудбал 
(К) 

Мали Фудбал 
(К) 

Мали Фудбал 
(К) 

Мали Фудбал 
(Ф) 

К
Р

О
С

 

V 
Девојчице 

Рукомет (К) Рукомет (К) Рукомет (К) Рукомет (Ф) 

VI 
Девојчице 

Кошарка (К) Кошарка (К) Кошарка (К) Кошарка (Ф) 

VII – VIII 
Девојчице 

Одбојка (К) Одбојка (К) Одбојка (К) Одбојка (Ф) 

С
ви

 
уч

ен
и

ц
и

 

I – VIII 
Дечаци и  
девојчице 

Стони тенис и 
Бадминтон (К) 

Стони тенис и 
Бадминтон (К) 

Стони тенис и 
Бадминтон (К) 

Стони тенис и 
Бадминтон (Ф) 

 

К – квалификационе утакмице Ф – финалне утакмице 
Разредна такмичења, систем такмичења ЛИГА, 3 дана квалификације, 4. дана финале. 
Организатори и реализатори програма: aктив наставника физичког васпитања и наставно особље.  
Спортске  активности 
Спортске активности остварују се кроз наставу која је обавезна за све ученике у одељењу, а часови се 
остварују према упутству за остваривање спортских активности, које саставни део Правилника о 
наставном плану и програму основног образовања и васпитања, као и у складу са распоредом часова. 
Часови ће се организовати на начин који највише одговара ученицима и могућностима школе. У 
оквиру школских капацитета, организоваћемо спортске секције. 
Спортске активности ће реализовати постојећи наставнички кадар. 

СТОНОТЕНИСКА ОБУКА, ШКОЛА КЛИЗАЊА И РЕКРЕАЦИЈА 
ЦИЉ: Да континуираним радом побољшамо физичке способности које првенствено служе за 
задовољење учениковог биолошког нагона за механичким кретањем и ефикасним решавањем 



 

 

моторичких задатака, заједничког дружења, подизања колективног и тимског духа.  Планским радом 
желимо да постигнемо такав степен припремљености ученика  да брзо решавају задатке у игри и да 
бављењем спортом стекну здраве стилове живота. 
ЦИЉНА ГРУПА: Ученици ( I-VIIIразреда), који  показују интересовање  за стони тенис из целе 
ОПШТИНЕ, а првенствено из наше школе. Рад ће се одвијати континуирано, током целе године, два 
пута недељно. Обуком и рекреацијом руководе Предраг Брајић и Милорад Миловановић. 
ПЛАНОВИ:-организација општинске лиге у нашој школи 
-селекција играча и учешће у вишим лигама 
-масовно учешће ученика наше школе-турнири и такмичења. 

ПИЛОТ ПРОГРАМ ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 
      У току ове школске године, на основу педмета: Подршка за наставак свакодневног вежбања у 
школама, биће реализован Пилот програм “Покренимо нашу децу“ у циљу смањења деформитета код 
деце од 1-4.разреда. 
      Веће нижих разреда се договорило о избору предложених модела вежбања, и то: 

МОДЕЛ ПРОЈЕКТА ВЕЖБЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕСНИЦИ 

ПРВИ МОДЕЛ ВЕСЕЛА СТОЛИЦА – 
ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ - 

ТОКОМ    ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

СВИ УЧЕНИЦИ 
МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

ДРУГИ МОДЕЛ МУЗИЧКА  ГИМНАСТИКА – 
ПЛЕШИ И ЗАЛЕДИ СЕ - 

ТОКОМ    ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

СВИ УЧЕНИЦИ 
МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

ТРЕЋИ МОДЕЛ ЈЕСЕЊЕ  ИГРАРИЈЕ – 
ЗИМСКЕ  ИГРАРИЈЕ – 
ПРОЛЕЋНЕ ИГРАРИЈЕ - 

ТОКОМ    ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

СВИ УЧЕНИЦИ 
МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 
     План и програм ће бити реализован у складу са могућностима сваког одељења. 
     Сваки учитељ ће прилагодити  извођење ових вежби условима у којима се те активности могу 
одвијати  али и физичким могућностима ученика. На Активу учитеља је усвојено да ће се реализација 
ових вежби евидентирати у Дневнику у напомени. 
 У току школске године ће се овај програм  допуњавати  према даљем упутству МПНТР. 
Пројекат ``Здраво Растимо” 
ЗдравоРастимо” је део глобалне Нестле иницијативе под називом Nestlé Healthy Kids Global  Program, 
који има за циљ едуковати ученике седмих разреда о важности правилне исхране и бављења 
физичком активношћу. На тај начин, наше поруке допиру до ученика у фази у којој формирају своје 
ставове и понашања и на тај начин им помажемо да усвоје здраве навике које ће бити од значаја за 
њихов живот и у каснијем периоду. Нестлé "ЗдравоРастимо" пројекат је први пут покренут у Србији 
2011. године,ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА СУ: 
-Едукација ученика о здравим навикама у исхрани 
-Подстицање ученика на повећавање физичке активности. 
СЕКУНДАРНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА СУ: 
Унапређивање знања ученика о побољшању квалитета живота путем исхране и физичке активности, 
сензибилизацијом кроз спортске вредности, 
Подстицање околине (родитеља, ученика и наставника) да буде спремна на прихватање и 
подржавање промена у навикама у исхрани 
ЦИЉНА ГРУПА 
Ученици од 13 до 14 година (7. разред) - ученици ће бити обучени о здравим навикама у исхрани и 
подстакнути на бављење физичким активностима. 



 

 

Родитељи и околина - родитељи су ти који доносе одлуке о куповини, брину о исхрани ученика, као и 
о доручку ученика, породично окружење највише утиче на навике и понашање ученика. 
Школе – околина - школе учествују у пројету на начин да пружају логистичку подршку у 
реализацији пројекта 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Са циљем да се код ученика развија и практикује здрав начин живота , свест о важности сопственог 
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, у школи постији Тим за 
безбедност и заштиту од насиља, који у сарадњи са осталим колегама и школским тимовима, 
реализује Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и  Програм превенције 
осталих облика ризичног понашања, како би ученици били одговорни према сопственом  здрављу и 
његовом очувању као и према сопственој безбедности. 
Полазећи од става да се насиље може спречити, наша школа настоји да креира климу у којој се:  учи, 
развија и негује култура понашања и уважавања личности,  
не толерише насиље, не ћути у вези са насиљем, развија одговорност свих, сви који имају сазнање о 
насиљу обавезују на поступање. 
 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
(Превентивне и интервентне) 

Време Носиоци активности 

Планирање активности за наредну школску годину, уз 
поштовање законске регулативе. 

Почетак 
школске 
године 

Управа школе 
Тим за безбедност 

Ангажовање постојећих ресурса у васпитно – 
образовним установама за стварање безбедног и 
подстицајног окружења  
-Примена Посебног протокола за заштиту деце и ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања (ПП); 
-Обезбеђивање простора у којима бораве ученици у 
школи и у њеном окружењу; 
-Организовање обуке за ученике, наставнике и родитеље 
на тему „Безбедност и заштита ученика од насиља, 
занемаривања и злостављања“ препознавање и 
реаговање; 
- Примена анкета, интервијуа  и осталих инструмената 
ради добијања потребних података. 
- Израда паноа; 
- Сарадња са осталим школским Тимовима (Медијатори, 
Вршњачки едукатори, Ученички парламент, Тимом за 
самовредновање, Тимом за подршку ученика и 
породице, и др.); 
- Праћење успеха и понашања ученика; 
- Сарадња са родитељима (индивидуални разговори, 
тематски родитељски састанци и др.), 
-Сарадња са стручним органима школе; 
-Доношење школских правила уз партиципацију свих 
актера школе; 

Током 
школске 
године 

Тим за заштиту 
ученика 
Одељењске 
старешине 
Стручни сарадници 
Тим за психолошко 
кризне ситуације 



 

 

- Учествовање у пројектима и активностима на нивоу 
града које доприносе бољој безбедности ученика. 
- Евидентирање, праћење и рад са ученицима који 
показују проблеме у понашању.  

Укључивање различитих учесника ОВ процеса у 
превенцију и заштиту деце кроз наставне и ваннаставне 
активности: 
- Организовање заједничке акције у школи за промоцију 
установе као безбедног места и унутрашње заштитне 
мреже (УЗМ); 
- Увођење садржаја и метода рада за развој подстицајне 
и безбедне средине кроз наставне и ваннаставне 
активности; 
- Сарадња са релевантним установама у локалној 
заједници  које доприносе бољој безбедности ученика. 
- Учествовање у активностима и пројектима који 
доприносе безбедности и заштити ученика од насиља. 

Током 
школске 
године 

Предметни 
наставници 
Стручни сарадници 
Учитељи 
 
 
 
 
 
Локална заједница 

Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског 
спорта и спортских активности и заштити ученика 
- Примена Етичког Кодекса у школски спорт и спортске 
активности; 
- Реализовање спортских дешавања и манифестација; 
- Организовање «фер-плеј» турнира, 
- Промоција школе као здраве и безбедне средине. 

Током 
школске 
године 

Стручно веће 
наставника физичког 
васпитања 
 
Стручно веће нижих 
разреда 

 
 

Програм  превенције  ризичних  облика  понашања 
(алкохолизам, наркоманија, сида, трговина људима и малолетничка делинквенција) 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Планирање активности за наредну школску годину, уз 
поштовање законске регулативе (формирање тима за 
превенцију ). 

Септембар Управа школе 
 

Организовање предавања, радионица, трибина, израда 
паноа  на тему превенције ризичних облика понашања, 
за ученике и родитеље. 

Током школске 
године 

Предметни 
наставници 
Стручни сарадници 
Релевантни стручњаци 

Кроз садржај наставних и ваннаставних активности 
обрадити садржаје о превенцији ризичних облика 
понашања. 

Током школске 
године 

Предметни наставници 

Примена анкета, интервијуа и осталих инструмената у 
прикупљању потребних података. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Праћење и рад са ученицима који показују склоност ка 
проблематичном понашању. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Сарадња са родитељима/старатељима. Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 



 

 

Сарадња са релевантним установама које доприносе 
превенцији ризичних облика понашања (Црвени крст, 
Центар за социјални рад, ПУ Шабац, Дом здравља идр.) 

Током школске 
године 

Задужени насатвници 
Стручни сарадници 
Локална заједница 

Сарадња са осталим школским тимовима ( УП, ВЕ, ВМ, 
тим за инклузију, самовредновање и др.) по потреби. 

Током школске 
године 

Тим за превенцију 
ризичних облика 
понашања 

Промоција школе као здраве и безбедне средине са 
акцентом на превентивном раду. 

Током школске 
године 

Тим за маркетинг школе 

 
ПРОГРАМ СТАБИЛНОГ ТИМА ЗА  ПСИХОЛОШКО КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Тимови  за кризне интервенције интервенишу у ситуацијама када се у широј заједници или установи 
догоди неки кризни догађај. Кризни догађаји могу бити различити, од оних интимних који погађају 
ужу и ширу породицу до оних катастрофалних који погађају целу заједницу (земљотреси, поплаве, 
пожари, железничке несреће, итд.). 
Када наступи неки кризни догађај примарни циљ је да се ублаже његове последице: спасавање 
живота, медицинско збрињавање повређених, заштита имовине.   
У примарне циљеве којима се ублажавају последице кризних догађаја спадају и пружање психолошке 
подршке (тзв. психолошка прва помоћ) као и примена различитих облика кризних интервенција.  

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усвајање Програма и плана Стабилног тима за кризне интервенције 
као део Годишњег плана рада школе 

директор 
 

Септембар 

Усвајање Протокола  за психолошко кризне интервенције у школи директор Септембар 

Дефинисане функције Руководиоца тима (директор) : планира , 
организује, прати и евалуира функционисање школе током и након 
кризног догађаја 

директор 
 

Током 
школске 
године 

Дефинисане функције особа задужене за информисање: прикупља, 
проверава, селекционише и дистрибуира информације. 

Управа школе 
Секретар 
школе 

Током 
школске 
године 

Дефинисање функције тима за подршку: процењује и прати 
психолошко стање и потребе чланова школе, процењује евентуалну 
потребу за ангажовање мобилног тима, који је ангажован при 
Министарству (на основу Протокола процене потребе за кризном 
интервенцијом). 

Стручни 
сарадници 
школе 
Одељењске 
старешине 

Током 
школске 
године 

Стална сарадња, комуникација и размена потребних информација 
између управе школе, наставника, ученика и родитеља. 

Управа школе 
Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници 

Током 
школске 
године 

Организовање одељењских заједница, предавања, радионица, 
дружења и других активности које ће допринети  стварању позитивне 
атмосфере у школи. 

Одељењске 
старешине 
Стручни 
сарадници 

Током 
школске 
године 

Сарадња са релевантним институцијама  
( Црвени крст, Центар за социјални рад, Болница и др). 

Управа, 
Стручни 
сарадници 

Током 
школске 
године 



 

 

Одељењске 
старешине 

Сарадња са осталим тимовима у школи, по потреби (Тим за подршку, 
Тим за безбедност и др.). 

Стабилни тим 
Координатори 
тимова 

Током 
школске 
године 

 
  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
Са циљем оспособљавања ученика за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоја и будућег живота, у школи ради Тим за професионалну оријентацију, 
који у сарадњи са осталим колегама и школским тимовима реализује Програм професионалне 
оријентације, како би код ученика развили способност  да прикупљају, анализирају, критички 
процењују информације, планирају и доносе реалне одлуке у вези избора будућег школовања и 
занимања.  
 

Садржај активности Време Носиоци активности 

Планирање активности за наредну школску 
годину, уз поштовање законске регулативе. 

Почетак 
школске 
године 

Управа школе 
Тим за професионалну 
оријентацију (ПО) 

Упознавање,праћење и подстицање развијања 
индивидуалних карактеристика личности ученика 
значајних за усмеравање његовог професионалног 
развоја. 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
Релевантне установе 

Испитивање  различитих потреба, могућности и 
интересовања код ученика  

Почетак 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Организовање ваннаставних активности  
(секције, допунска и додатна настава, спорске 
активности, математички камп, школица тениса и 
др.) у складу са интересовањима ученика и 
могућности школе ( разговор, анкете са ученицима  
и родитељима). 

Почетак 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

Упознавање са светом рада и занимања и система 
средњег образовања (кроз редовну наставу, 
часови одељењске заједнице и др.) 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 
Релевантне установе 

Пружање подршке и оснаживање ученика за 
избор будуће школе и занимања. 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Стицање знања о вредностима људског рада (кроз 
наставу)радне обавезе ученика у школи и развој 
способности да ученик сам организује своје време 
за рад, учење и одмор. 

Током 
школске 
године 

 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Развијање ставова о вредностима људског рада и 
формирање радних навика. 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 



 

 

Сагледавање професионалнх интересовања и 
способности код ученика 8.разреда. 

Током 
школске 
године 

Стручни сарадници 
Тим за Професионалну 
оријентацију (ПО) 

Реализација реалних сусрета, са ученицима 7. и 8. 
разреда (посета фирмама, установама, школама и 
др.). 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Тим за ПО 
Локална заједница 

Презентација средњих школа у оквиру наше 
школе. 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Тим за ПО 
 

Сарадња са родитељима различитих занимања у 
циљу представљања различитих професија 
(разговори, интервијуи, одлазак у фирме и др.). 

Током 
школске 
године 
 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Информисање ученика (панои, радионице, 
вршњачка едукација, презентације). 

Током 
школске 
године 
 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
Тим за ПО 

Информисање родитеља поводом настављања 
школовања ученика (индивидуални разговори, 
тематски родитељски састанци и сл.). 

Током 
школске 
године 
 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
Тим за ПО 

Успостављање сарадње са родитељима ученика и 
њихово оспособљавање за пружање помоћи деци  
у подстицању и усмеравању њиховог 
професионалног развоја. 

 
 
Током 
школске 
године 
 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Сарадња Тима за ПО са стручним органима школе 
(поштовање законских процедура, информисање, 
усвајање корисних предлога  и др.) , по потреби. 

Током 
школске 
године 
 

Директор 
Тим за ПО 

Сарадња Тима за ПО са Тимом за самовредновање 
рада школе (праћење реализације активности, 
анкетирање, анализирање и сл.). 

Током 
школске 
године 
 

Тим за ПО 
Тим за самовредновање 
рада школе 

Сарадња Тима за ПО са Тимом за инклузију 
(прилагођавање планираних активности 
могућностима ученика). 

Током 
школске 
године 

Тим за ПО 
Тим за инклузију 

Сарадња Тима за ПО са Тимом за подршку 
породице и ученика (пружање подршке у 
реализацији активности у складу са породичним 
околностима). 

Током 
школске 
године 
 

Тим за ПО 
Тим за подршку породице и 
ученика 

Сарадња Тима за ПО са Ученичким парламентом 
(усвајање предлога који доприносе квалитетнијим 
резултатима из области ПО). 

Током 
школске 
године 

Тим за ПО 
Ученички парламент 



 

 

Сарадња Тима за ПО са осталим тимовима у 
школи, по потреби. 

Током 
школске 
године 

Тим за ПО 
Координатори осталих 
школских тимова 

Коришћење расположивих ресурса у локалној 
заједници, кроз сарадњу са релевантним 
установама, ради што успешније професионалне 
оријентације код ученика. 

Током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
 

Сарадња са МОШ и БОШ у реализацији петофазног 
модела професионалне оријентације. 

Током 
школске 
године 

Тим за ПО 
 

Учествовање у активностима и пројектима који 
доприносе развоју професионалне оријентације 
ученика. 

Током 
школске 
године 

Директор 
Локална заједница 
Тим за ПО 

Промоција школе као средине где се ради на 
професионалној оријентацији ученика (школски 
сајт, медији и др.). 

Током 
школске 
године 

Тим за ПО 
Тим за школски сајт 
Тим за маркетинг школе 

Анализа уписа остварених жеља код ученика и на 
основу тога израда акционог плана за наредни 
перид. 

Јун/Август 
Директор 
Стручни сарадници 
Тим за ПО 

Израда годишњег извештаја о раду из области 
професионалне оријентације и евалуација 
активности. 

Јун/Август Тим за ПО 

План мера и активности које ће унапредити 
резултате из области професионалне оријентације. Август 

Тим за ПО 
 

 
   ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Циљеви програма:  
Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином 
живота и развојем хуманизације односа међу људима. 
Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на 
здравље. 
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и 
унапређењу здравља ученика.  
 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

Временска 

динамика 

НОСИОЦИ   

1. ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

- Формирање сазнања o себи  

- Препознавање сопствених осећања и правилно 

вредновање понашања 

- Пружање помоћи ученицима у превазилажењу 

проблема 

Током 

школске 

године 

Oд. 

стареш. 

 

 

 

Стр. сар. 



 

 

- Формирање сазнања o себи (“Ко сам ја – посматрам 

самог себе”) 

- Изграђивање свести o сличностима и разликама у 

понашању, осећањима и изгледу 

(кроз ЧОЗ, природе и друштва, грађанског, наставне и 

ваннаставне активности, индивидуални рад) 

2. ЗДРАВА ИСХРАНА 

- Формирање навика и ставова у вези са здравом и 

правилном исхраном 

- Здравствено предавање: “Исхрана школског детета” 

“Како се правилно хранимо” 

(кроз ЧОЗ, природе и друштва, биологија, хемија) 

Током 

школске 

године 

ООЦК 

 

Предм. 

наст. 

 

Од. 

старешина 

3.  БРИГА O ТЕЛУ   

- Стицање основних хигијенских навика (прање руку, 

купање, хигијена уста и зуба, хигијена одевања и 

становања) 

- “Лична хигијена уста и зуба“ 

  “Болести као последица прљавих руку“ 

  “Колективна и лична хигијена“ 

  “Болести – инфективне“ 

  “Болести зависности, алкохолизам и наркоманија“ 

- “Лична хигијена тела и одеће” 

  “Како се одевамо” 

(часови природе и друштва, ЧОЗ, биологије, физичког 

васпитања ) 

Током 

школске 

године 

Од. 

стареш. 

 

ООЦК 

 

Од. 

стареш. 

Ст.сарадни

ци 

4.ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И  ЗДРАВЉЕ 

 -Развијање осећања задовољства у физичким 

активностима кроз игру и стицање базичних 

способности покретљивости 

- “Деформитети школске деце” 

  “Спортске активности и  здравље“ 

  “Колико и како се бавимо спортом“ 

Подстицање примењивања физичких   способности у 

дневним активностима (рекреација и тренирање у 

школи и клубовима) 

( на ЧОЗ, настава физичког, биологија ) 

Током 

школске 

године 

Предм. 

настав. 

 

 

ООЦК 

 

Од. 

стареш. 

 

Нас. физич. 

васпитања 

5. БИТИ ЗДРАВ      

-Изграђивање навика здравог понашања  (спавање, 

одмор, релаксација) 

“Како спречити  болест” 

Током 

школске 

године 

Од. 

стареш. 

Предм. 

Наст. 



 

 

“Како користимо лекове“ 

“Како сачувати здравље“ 

“Чега се плашим...“(на часовима природе и друштва, 

Физичког васпитања, ЧОЗ, Биологија) 

Нас. 

биологије 

ООЦК 

 

6. БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ 

Стицање знања o безбедности у кући, школи, на улици 

(На часовима прир. и друштва, ТО, Хемија, ЧОЗ) 

Током 

школске 

године 

Од. 

стареш. 

Предм. 

настав. 

7. ОДНОСИ СА ДРУГИМА 

- Упознати ученике са односима у породици, вршњачкој 

групи и људима различитих узраста, културе и 

традиције 

- Подстицати сарадњу, другарство и пријатељство међу 

децом 

- Оспособљавати ученике да разумеју потребе и 

осећања других и да прихватају и поштују различите 

традиције 

Током 

школске 

године 

 

Од. 

стареш. 

Стр. сар. 

Од. 

стареш. 

Предм.наст

. 

8. ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА 

- Оспособити ученике да спознају индивидуалне 

разлике међу половима и да сарађују са супротним 

полом 

- Оспособити ученике да спознају физичке разлике међу 

половима и стекну позитивне ставове и позитивно 

вреднују супротан пол. 

“Пубертет – телесне и емоционалне промене” 

“Полне болести – СИДА” 

“ Менструални циклус – оплођење и контрацепција ”  

( ЧОЗ, Настава, Биологија) 

Током 

школске 

године 

Стр. сар. 

 

Од. 

стареш. 

Предм.наст 

 

 

ООЦК 

9. ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

- Упознавање са стоматологом, лекаром, здравственим 

установама 

Упућивање ученика на коришћење одговарајућих 

здравствених и социјалних служби  

( Посете зубној амбуланти, ЧОЗ, Биологија, ФЗВ) 

Током 

школске 

године 

 

Од. 

стареш. 

Предм.наст

ав. 

Стр.сар 

10.УЛОГА ЗА ЗДРАВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

- Формирање и примењивање знања  o чувању животне 

средине 

Током 

школске 

године 

Од. стареш 

Предм.наст

ав. 

 
Oсим наведених тема користиће се КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА добијен од Завода за јавно здравље Шабац. 
Тематске области дате у календару, дефинисане су од стране ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Циљ је унапређење здравствено-васпитног рада у основним школама.  
 



 

 

   ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
На основу Програма о социјалној заштити школа у сарадњи са надлежним установама брине о 
социјалној заштити ученика. 
 

Садржај активности Носиоци активности Временска 
динамика 

Евиденција и праћење постигнућа ученика 
којима је потебна социјална заштита. 

Одељењски старешина 
Стручна служба 

Септембар 
Током школске 
године 

Пружање подршке ученицима којима је 
потребна социјална заштита (разговори, 
организовање помоћи у гардероби, 
уџбеницима и сл.). 

Одељењски старешина 
Стручна служба 

 
Током школске 
године 

Пружање подршке породицама ученика 
којима је потребна социјална заштита 
(разговори, саветовања и сл.). 

Одељењски старешина 
Стручна служба 

Током школске 
године 

Пружање подршке и помоћи у адаптацији 
ученика који су дошли из других средина . 

Одељењски старешина 
Стручна служба 

Током школске 
године 

Предузимање потребних активности за 
редовно похађање наставе ученика који често 
изостају (телефонски и писмени позиви, 
разговори и сл.) 

Одељењски старешина 
Секретар школе 

Током школске 
године 

Сарадња са релевантним установама које се 
баве социјалном, здравственом  заштитом и 
помоћи (Црвени крст, Центар за социјални 
рад, Дом здравља и др.). 

Одељењски старешина 
Стручна служба 

Током школске 
године 

Сарадња са осталим тимовима у школи, по 
потреби (Тим за подршку, Тим за кризне 
ситуације,  Тим за безбедност, Тим за ИОП  и 
др.) 

Координатори тимова Током школске 
године 

Организовање хуманитарних акција  
( сакупљање одеће, обуће, уџбеника и сл.). 

Ученички парламент 
Црвени крст 
Одељењске старешине 

Током школске 
године 

 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   
Циљ је да се мотивише ученик да делује индивидуално и колективно и да се подстиче еколошки 
свесно понашање . Еколошко васпитање и образовање има за циљ да развије еколошки одговорног 
грађанина који има знање, вештине, ставове, мотивацију и способност да ради појединачно и 
колективно према решењима савремених проблема, а да истовремено спречи настајање нових. 
 Када овако формулисане циљеве сместимо у контекст школе, циљеви еколошког васпитања и 
образовања су: 
 - да ученици, у складу са достигнућима савремене науке и праксе, стекну основна знања  о човековој 
животној средини и процесима који је угрожавају, 
- да ученици развију свест о значају заштите, очувању и унапређивања животне средине. 
- да се ученици активно укључе у решавање практичних проблема на заштити и   унапређивању 
животног окружења. 



 

 

Један од основних захтева еколошког васпитања и образовања јесте да се природа и  животна 
средина живе и доживљавају, а не формално уче.  
Како би све ово остварили школа реализује Програм заштите и унапређења животне средине, као и 
естетског и хигијенског уређења школе:   
 

Програмски садржај Реализација Време 

Обићи школско двориште, утврдити постојеће 
стање и предложити измене и допуне; 
Набавка канти и контејнера; 
Праћење и регистровање појава које у 
окружењу угрожавају животну средину; 

учитељи и 
предметни 
Наставници 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Током 
године 
 

Планирање и програмирање рада на заштити 
животне средине у редовној настави и 
ваннаставним активностима 

учитељи и 
пр.наставн. 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Током 
године 
 

Уређење школског дворишта 
Наставити са радовном негом постојећег садног 
материјала, орезивањем грмља, уклањамем 
отпадног материјала 

учитељи и 
Пр.наставници УЧЕНИЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ 

Током 
године 
 

Изложба фотографија,цртежа и литерарних 
радова на тему угрожавања и заштите животне 
средине  

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
Нас. Биолог. 
,хемије,српског,географије,т
ехничког,физике и л.културе 

АПРИЛ  (ДАН 
ПЛАНЕТЕ     
ЗЕМЉЕ) 

Уређење учионица ,ходника и улаза испред 
школе 

учитељи и 
предметни 
наставници 

Током 
године 
 

 Стицање знања о изворима загађења животне 
средине, о штетном човековом деловању на 
природу и потреби неговаиyа би- 
љног и животињског светa 

учитељи са 
наставницима 
физике, хемије и 
биологије 

Током 
године 
 

Кроз разне активности у школи, у родитељском 
дому, развијати 
свест о осећању одговорности 
према чувању природе и околине 

Наставн. 
родитељи 

Током 
године 
 

Еколошка такмичења: бирајмо 
најчистију учионицу, највреднијег редара, 
најбољег члана еколошке 
секције, најбољи литерарни и 
ликовни рад на тему из екологије, квиз 
такмичење 

Учитељи  и 
предметни 
Наставници 
 
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Током 
године 

Оспособљавање за примену 
знања о чувању природе, управљању 
природним изворима и природним поступцима 
који су еколошки оправдани 

Наставник предметне 
наставе 

Током 
године 



 

 

 Подстицање ученика на активно 
учествовање у уређењу животне 
средине 
 
 

учитељи и 
одељењске 
старешине 

Током 
године 
 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
У циљу обезбеђења доброг функционисања школе, промоције и јачања угледа школе  (развојни 
циљ)ради  чвршћег повезивања са локалном средином у којој делује,Школа је отворена за 
многобројне утицаје.Својим бројним активностима она ће утицати на културни и друштвени живот 
средине. Сарадња са друштвеном средином  одвијаће се : 
-Учешћем школе на јавним културно-уметничким манифестацијама: Чивијада, 
-Учешћем на спортским манифестацијама:крос,улична одбојка, турнири у малом фудбалу 
-Учешћем на манифестацијама од друштвеног значаја:Еколошке,Крв живот значи, 
-Организованим посетама позоришту,музеју,градској библиотеци 
-Учешћем у пројектима Културног цента:Општинска смотра рецитатора.... 
-Сарадњом у реализацији Програма за превенцију  
САРАДЊA   СА ИНСТИТУЦИЈАМА  КУЛТУРЕ 

ИНСТИТУЦИЈА САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ 

Носиоци 
активности 

Библиотека 
шабачка 
 
 

Стручно усавршавање 
библиотекара 
планирање организоване 
посете   групе ученика 

Током 
године 
 
 

библиотекар 
 

библиотекари 
професори 
разредне 
наставе 

Градски  музеј организована посета  
иложбама 

Током 
године 

директор Предметни 
наставник 

Шабачко 
позориште 

Организоване посете 
ученика  
Гостовање глумаца-група у 
школским јединицама 

током године директор 
 

Предметни 
наставник 

Културни 
центар 

Изложбе:–Новогодишња 
честитка 
Ускршње јаје 
Општинска смотра 
рецитатора 

Током 
године 
март 

Наставник 
ликовног 
педагог 

Предметни 
наставник 

Школа  свој  програм  културних  и  других  активности  остварује  у  сарадњи  са  Народним  музејом, 
Библотеком,   Позориштем,...  и  другим  одговарајућим  институцијама  у  Шапцу. 
 
ПРОГРАМ  ДРУШТВЕНЕ  САРАДЊЕ 

ИНСТИТУЦИЈ
А 

САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ 

Сарадници  

ГРАДСКА  
УПРАВА  
ШАБАЦ 

Материјално-техничка  
подршка; Просветно-
инспекцијски послови 
Сарадња са службом за 
друштвене делатности 
сарадња са инспекцијом за 
комуналне послове 

Током 
године 

Директор 
школе 
Помоћник 
директора 
Стручна 
служба 

Градоначелник 
Просветни 
инспектор 
Начелник 
друштвених 
делатности 



 

 

    
ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 

Представниц
и месних 
заједница у 
Шапцу и ИШЈ 

Материјално-техничка подршка 
Организационе активности 
Акције градске управе 
Акција Очистимо Србију 

Током 
године 

Директор 
школе 
Помоћнок 
директора 
 

Председник 
месне заједнице 
координатор за 
рад месних 
заједница у 
Општинској 
управи 

 
ПУ 

 
Повећање безедности у 
саобраћају-предавања 

Током 
године 

Директор 
школе 
Помоћник 
директора 
 

инспетори ПУ 

РЕГИОНАЛНИ 
ЗАВОД ЗА 
ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ 

Реализација плана Заштита  
здравља ученика 
 

Током 
године 

Директор 
школе 
Помоћник 
директора 
Стручни 
сарадници 

Директор 
ЗЗЈЗ 

ДОМ 
ЗДРАВЉА 
Шабац 

 
Систематски прегледи ученика 
спортиста 

Током 
године 

наставници 
физичког 
васпитања 

Спортска 
медицина 

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

Праћење штићеника Центра 
Учествовање на састанцима 
 

Током 
године 

Стручна 
служба, 
секретар 
школе 

социјални 
радници 

 
 
ЦРВЕНИ КРСТ 

Социјалне делатности 
здравствено-превентивне 
активности 
едукативни програми 

Током 
године 

Професор 
биологије 

Сарадници и 
волонтери ЦК 

ИНСТИТУЦИЈА САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ ОДГОВОРНО 
ЛИЦЕ 

Сарадници  

ШКОЛСКА УПРАВА 
У ВАЉЕВУ 

ИНСТРУИСАЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОМ 
ПОШТОМ 

Током 
године 

Током године Начелник 
 

 
МИНИСТАРСТВО  
ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ 
РАЗВОЈА 
БЕОГРАД 

Стручна упуства, 
налози, 
информације о пројектима 

Током 
године 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора 
 

Школска 
управа 



 

 

Градска управа града Шапца је покровитељ пројекта,,EКОС  НА ДЕЛУ“ . Циљ пројекта је  подизање 
нивоа  еколошке свести младих о значају очувања, заштите и унапређења животне средине. 
  Особe задуженe за реализацију читавог пројекта су професори биологије.  
 
 
                                               ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 
Са циљем  пружања адекватне  подршке ученицима, како би њихов интелектуални, емоционални, 
социјални, морални и физички развој био у складу са узрастом, развојним потребама и 
интересовањима, школа реализује Програм за подршку ученицима и њиховим родитељима.  
(Подршка породици и ученицима) 
Полазећи од става да у сваком детету постоји дар за неку област, настојимо да то и  препознамо, и 
кроз читав низ активности да их пратимо и још више усавршавамо. За успех сваког ученика, посебно 
за његову будућност ваома су значајни односи између ученика, наставника и родитеља. За живот и 
рад наше школе неопходно је да ти односи буду сараднички, зато су  веома битни чланови нашег тима 
родитељи/старатељи наших ученика. 
 

Садржај активности Временска динамика Носиоци активности 

Упознавање ученика о  
врстама подршке у оквиру школе. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Пружање подршке надареним 
ученицима и њиховим породицама. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Пружање  подршке и праћење 
напредовања ученика који имају 
проблеме у учењу и понашању. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметне старешине 
Стручни сарадници 

Праћење адаптације и напредовања 
ученика, који су нам дошли из других 
школских средина. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Праћење адаптације и напредовања 
ученика, који су дошли из других 
говорних подручија. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
 

Сарадња са родитељима ученика који 
имају отежану адаптацију и слабија 
постигнућа у школи. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

ЦЕНТАР  ЗА  
СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 
ЛЕТЊИКОВАЦ 

СЕМИНАРИ,ТРИБИНЕ,СТРУЧНИ 
СКУПОВИ, 
 

Током 
године 

Директор 
школе, 
помоћник 
директора, 
стручна 
служба 

ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
 

САРАДЊА СА 
ДРУГИМ  
ШКОЛАМА 

РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА; АКТИВ ДИРЕКТОРА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА; 
АКТИВ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Током 
године 

Директор 
школе 
,помоћник 
директора 
Стручна 
служба 

ДИРЕКТОРИ  
ШКОЛА 
СТРУЧНИ 
САРАД. 



 

 

Сарадња са родитељима у праћењу 
постигнућа и напредовања свих 
ученика. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Сарадња са релевантним институцијама 
у пружању подршке ученицима  (Центар 
за социјални рад, Црвени крст, Дом 
здравља, Шабачка болница...). 

Током школске 
године 

 
Стручни сарадници 
Тим за подршку ученицима 

Праћење адаптације ученика 1. и 5. 
разреда. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Реализација тематских родитељских 
састанака, по потреби. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Организовање Дана отворених врата, 
једном у току месеца. 

Током школске 
године 

Директор 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 

Реализовање активности за развијање 
социјалних вештина ( грађанско 
васпитање, вршњачка медијација, 
вршњачка едукација, професионална 
оријентација и сл.). 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Наставници грађанског 
Стручни сарадници 

Укључивање што већег броја ученика у 
ваннаставне активности, у складу са 
њиховим интересовањима. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

Промоција  здравих стилова живота и 
заштите човекове околине -трибине, 
предавања, радионице, еколошка 
секција и сл. 

Током школске 
године 

По потреби и у договору са 
стручним особама 

Реализовати активности које подстичу 
професионални развој ученика, 
узимајући у обзир њихове различите 
способности и потребе  
(на редовним часовима обрадом 
одређене наставне јединице/теме 
обрадити адекватна занимања, на ЧОЗ 
радионице, реални сусрети и сл.). 

Током школске 
године 

Тим за професионалну 
оријентацију 
Одељењске старешине 
 

Праћење напредовања  ученика који 
имају здравствених проблема. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 

Организовање наставе код куће и на 
даљину,  уколико за тим постоји реална 
потреба, уз остваривање прописаних 
циљева, исхода и стандарда постигнућа. 

Јун 
Директор 
Одељењски старешина  
Предметни наставници 

Реализација активности за упис ученика 
у школу, као и мере за њихово редовно 
похађање наставе (промовисати школу у 
најбољем светлу, позивати родитеље 
ученика који нередовно похађају школу, 
сарађивати са релевантним установама 
и сл.). 

Током школске 
године 

Управа школе 
Одељењске старешине 
Стручни сарадници 
 



 

 

Реализовати примену 
индивидуализованог пристипу за 
ученике из осетљивих група. 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

Праћење напредовања ученика, који 
раде по инклузивном образовном 
програму (ИОП-у). 

Током школске 
године 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Тим за инклузију 

Евалуација активности и израда 
годишњег извештаја о раду тима. Јун Тим за подршку 

Израда плана активности за наредну 
школску годину-акциони план. 

Август Тим за подршку 

 
 
                                          ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 
Школским програмом предвиђена је реализација наставе у природи за ученике разредне настве у тарајању 
од 7 дана. 
Основни циљеви наставе у природи су: 
-побољшање здравља и физичких способности ученика 
-развијање здравствених и хигијенских навика и бриге о сопственом здрављу 
-осамостаљивање ученика у реализацији различитих активности 
-проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у непосредном природном окружењу 
-упознавање начина живота и рада људи у појединим крајевима 
-изграђивање еколошких навика и чување животне средине 
-повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу и уочавање узрочно-
последичних веза у конкретним природним условима 
-упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима окружења кроз који путују 
и окружења у ком бораве 
-социјализација ученика, стицање искустава у колективном духу, развијање спортског и такмичарског духа, 
тимског рада, другарских односа, толеранције на различитости, пружање подршке и помоћи другима, 
поштовање правила понашања у различитим окружњима и 
приликом обилазака различитих културних споменика, верских објеката, музеја, галерија и сл. 
Сваке школске године Годишњим планом рада одељењска већа изабраће дестинације за наставу у природи, 
водећи рачуна о условима боравка, узрасту и потребама ученика. Настава у природи планира се за I,II,III и IV 
разред. Ученици издвојених одељења која раде у 
комбинацији могу бирати са којим ће разредима ићи. 
Основни циљеви излета и ексурзија су: 
-упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима окружења кроз који путују 
и окружења у ком бораве 
-проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава током боравка везаних за садржаје из 
различитих предмета, а посебно из историје, географије, биологије, ликовне културе, техничког и српског 
језика 
-повезивање теоретских знања са практичним искуствима 
-развијање одговорног односа према природи, културној баштини и понашања у складу са друштвеним 
нормама 
-поштовање правила понашања у различитим окружњима и приликом обилазака различитих културних 
споменика, верских објеката, музеја, галерија и сл. 



 

 

-развијање другарских односа, толеранције на различитости, уважавање потреба других и ненасилно 
решавање конфликта 
-развијање еколошких навика и чување животне средине 
За предшколске групе и разредну наставу реализује се једнодневни излет на дестинације које одаберу 
васпитачи и учитељи, водећи рачуна о претходним искуствима са дестинацијама. 
За ученике предметне наставе организују се једнодневне,односно дводневне ексурзије. Дестинације, време 
реализације и трајање прецизира се годишњим планом рада сваке школске године. 
Прилико реализације излета, наставе у природи и ексурзија за све узрасте сачиниће се посебни планови 
извођења, уз конкретизацију свих активности које ће се реализовати током путовања и боравка на одабраним 
дестинацијама. Родитељи ће на родитељским састанцима и Савету родитељ бити обавештени о 
предложеним дестинацијама и терминима и упознати са 
процедурама за реализацију. Након реализације разматраће се извештају на родитељским састанцима, 
седницама Савета родитеља школе, Наставничког већа и Школског одбора. 
 

Редн. 
бр. 

 Активности Начин реализације Носиоци 
реализације 

Време 
реализације 

1. Предлози одељењских већа 
о дестинацијама излета, 

-на седници 
Наставничког већа 

-руководиоци 
одељ. већа, 

до 1. 
септембра 

 наставе у природи и 
екскурзија за све узрасте 

утврђен и усвојен 
предлог 

помоћник 
директора 

 

2. Инфромисање родитеља о 
овим предлозима на 
родитељским састанцима 
и Савету родитеља 

-на одељеским 
родитељским и 
седници Савета 
родитеља школе 

-ОС и родитељи прва и друга 
седмица 
септембра 

3 Одређивањем дневница за 
наставнике на седници 
Савета родитеља 

-усвојена висина 
дневница 

-председник 
Савета родитеља 

до 15. 
септембра 

4. Анкетирање родитеља о 
настави у природи, 
екскурзијама и излетима 

-припрема анкета -руководиоци 
одељењских већа, 
помоћник 
директора, ОС, 
секретар школе 

-током треће и 
четврте 
седмице 
недеље 
октобра 

5. Расписивање тендера, 
прикупљање понуда, 
састанци представника 
родитеља и избор 
агенција 

-прикупљена 
тендерска 
документација, 
одржани састанци и 
извршен 
избор 

-секретар школе, 
помоћник 
директора, 
представници 
родитеља 

у октобру 

6. Реализација одабраних 
излета, наставе у природи и 
екскурзија 

-одржане ексурзије , 
излети и настави у 
природи 

ОС, Према 
календару 
сваке 
шк.године 



 

 

7. Анализа реализованих 
излета, наставе у природи и 
екскурзија на родитељским 
састанцима, седници 
Наставничког већа школе, 
Савету родитеља школе, 
Школски одбор 

-одржани родитељски 
састанци и седнице 

-ОС, вође пута, 
председник 
Савета родитеља и 
директор 

после 
реализације 
активности 

8. Постављање паноа са 
сликама на огласне табле у 
одељења, израда ЦД-ова за 
ученике и прикази 
реализованих активности на 
сајту  
 

-урађене презентације 
екскурзија и наставе у 
природи 

-ОС, чланови 
новинарске 
секције, 
наставник 
задужен за сајт,  
 

после 
реализације 
активности 

 
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Циљеви  рада школске библиотеке: Књижне фондове школске библиотеке ускладити са потребама 
образовно-васпитног процеса , а фондове учинити актуелним; Планирати средства за набавку књижне 
грађе;Организовање активности које јачају друштвену и културну свест; Сарадња са ученицима, 
наставницима, управом,и родитељима;Промоција читања и извора и услуга школске библиотеке у 
школској и широј друштвеној заједници; Остварити боље просторне услове; 
Стручно уређење библиотеке подићи на виши ниво , у складу са могућностима, и обезбедити 
слободан приступ књигама. Задаци : 
Обезбедити изворе намењене наставницима, који ће проширити њихово знање из одређеног 
предмета и побољшати методе наставе; 
Развијање културне делатности библиотеке и њено укључивање у сва културна дешавања у школи. 
Покретати и стварати разна сценарија за прославе дана библиотеке, Светог Саве и других значајних 
датума ; 
Повезивање у ширу библиотечко-информациону мрежу; 
Набављати електронске публикације, омогућити приступ Интернету и користити дигиталне ресурсе 
других библиотека , што значи набавку рачунарске опреме и програма за аутоматизацију пословања, 
као и обуку кадрова за практичан рад у области информатичих технологија , а то ће представљати  
визију школске библиотеке, јер:Школска библиотека има сврху да олакша подучавање и учење; 
Постане центар са изворима за учење;Постане потенцијал да уведе младе људе у свет књижевности и 
информација; Способни корисници информација развијају стратегију за претраживање, бирање и 
коришћење информација , а то су вештине: читања, баратање информацијама и разне  техничке 
вештине;Потребно је да постане место за притуп иформационим технологијама за већи број 
истовремених корисника. Уз све поменуто , радиће се на : АКТУЕЛНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, ЕСТЕТИЦИ 
ПРОСТОРА, УСЛУЖНОСТИ  и ДОСТУПНОСТИ  за што већи број корисника.Рад библиотеке мора пратити 
и одговарајући маркетинг кроз :Комуницирање са запосленима, Успостављање односа са друштвеном 
заједницом, Комуницирње са различитим организацијама, испитивање и истраживање потреба и 
очекивања различитих група корисника библиотеке , анкете и сл. Библиотека ће , ипак, највише бити 
окренута ученицима,  јер су ученици главна циљна група библиотеке , где они могу да раде све врсте 
задатака, појединачно или у групи. При томе се мисли на: Традиционалне домаће задатке, - Пројектне 
задатке и задатке при којим треба решити неки проблем, 
- Тражење и коришћење информација, 
 - Израду презентација и материјала који ће се представити наставницима и другим ученицима у 
одељењу. 



 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 
ПРОГРАМ  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  
Циљ програма рада Ученичког парламента је укључивање ученика у живот школе, развој свести о 
себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавање свог мишљења, како би се код 
ученика развила одговорност, демократски дух, смисао за сарадњу, толеранција, хуманост и активно 
учешће у образовно – васпитним активностима школе. 

Садржај активности Време Носиоци активности 

Избор нових  чланова за Ученички парламент. 
Септембар 

Одељењске старешине, 
стручни сарадници и 
ученици 

Избор Председништва  парламента. Септембар  - 
Октобар 

Парламентарци и задужени 
наставници 

Избор чланова, три представника у Тима у за 
безбедност ученика. 

Септембар  - 
Октобар 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за безбедност 

Сарадња са Тимом за инклузију (информације и 
предлози за напредак ученика) 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за инклузију 

Сарадња са Тимом за безбедност (предлагање 
мера за превенцију насиља и проблема у 
понашању, информисање, панои, предавања) 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за безбедност 

Сарадња са Тимом за самовредновање (давање 
предлога за унапређење рада и живота у школи 
у складу са стандардима квалитета рада школе - 
хигијена, насатава и учење, атмосфера, 
комуникација, подршка ученицима, образовна 
постигнућа ученика и сл.) 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за самовредновање 
рада школе 

Сарадња са Тимом за професионалну 
оријентацију ( информисање, панои, предлози, 
сугестије ) 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за ПО 

Сарадња са тимом за Вршњачку едукацију – ВЕ, 
(организовање   предавања на тему 
превентивнције облика ризичног понашања) 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за ВЕ 

Сарадња са тимом за Вршњачку медијацију-ВМ  
Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 
Тим за ВМ 

(организовање обуке из ненасилне 
комуникације) Током године 

Парламентарци  
Тим за подршку 

Сарадња са осталим тимовима у школи, по 
потреби 

Током године 
Парламентарци 
Координатори тимова 

Сарадња са стручним органима школе, 
по потреби. 

Током године 
Управа школе 
Парламентарци 



 

 

Учешће на спортским и другим такмичењима и 
организацији манифестација ученика у школи и 
ван ње. 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 

Организовање хуманитарних активности. Током школске 
године 

УП у сарадњи са Црвеним 
крстом 

Учешће у изменама и допунама школске 
документације ( нпр. Правилника о понашању 
ученика и сл.), по потреби. 

Током школске 
године 

Управа школе 
Парламентарци 

Сарадња са парламентима  из других основних 
школа. 

Током школске 
године 

Парламентарци 
задужени наставници 

Учествивање у активностима и пројектима на 
нивоу града. 

Током школске 
године 

Парламентарци 
задужени наставници 

Сарадња са културним и другим јавним 
установама 
( организовање јавних трибина и гостовање 
угледних личности из јавног и парламентарног 
живота). 

Током школске 
године 

Парламентарци 
задужени наставници 

Учешће у унапређивању образовно – васпитног 
процеса у школи (давање идеја, предлога..). 

Током школске 
године 

Парламентарци и задужени 
наставници 

Промоција школе као средине где се негује 
партиципација ученика у животу и раду школе 
(школски сајт, медији, панои и др.). 

Током школске 
године 

Парламентарци 
Тим за школски сајт 
Тим за маркетинг 

Учешће у евалуацији  рада Ученичког 
парламента – годишњи извештај о раду 
парламента. 

Јун 
Парламентарци, 
наставници 

Давање предлога мера и активности  за наредну 
школску годину. 

Јун - Август 
Парламентарци и задужени 
наставници 

 
 ПРОГРАМ ВРШЊАЧКИХ МЕДИЈАТОРА  
Програма рада Вршњачких медијатора је укључивање ученика у живот школе, превенција 
конфликтних односа, развијање и неговање ненасилне комуникације, развијање одговорности, 
смисла за сарадњу, толеранције, хуманости и активно учешће у образовно – васпитним активностима 
школе. 
Са циљем да се код ученика развије способност комуницирања, дијалога, осећања солидарности, 
квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и 
пријатељства, школа реализује Програм Вршњачких медијатора, како би ученици умели да препознају 
и уваже људска и дечија права, као и да активно учествују у њиховом остваривању.  

Садржај активности Време Носиоци активности 

Планирање активности за наредну школску 
годину, уз поштовање законске регулативе. 

Током године Директортим за Вршњачке 
медијаторе ( ВМ ) 

Избор ученика за обуку Вршњачких 
медијатора. 

Октобар- 
Новембар 

Одељењске старњшине 
Координатор 

Едукација ученика из области Вршњачке 
медијације. 

Октобар-
Новембар 

Задужени наставници 
ВМ 

Додела сертификата ученицима. 
 

Октобар-
Новембар 

Школа, Координатор 



 

 

ПРОГРАМ  ВРШЊАЧКИХ ЕДУКАТОРА  
Са циљем да се код ученика развије способност комуницирања, сарадње са другима, тимски дух и 
добри вршњачки односи, школа реализује Програм Вршњачке едукације, како би ученици научили да 
усвајају знања и вештине, која су корисна за њихово здраво одрастање, од својих вршњака. 
Вршњачком едукацијом ученици узимају активно учешће у животу и раду школе. 

Преношење знања и вештина ненасилне 
комуникације у оквиру одељења – вршњачка 
едукација. 

Током године 
Тим за ВМ 
Одељењске старешине 

Сарадња са одељењским старешинама.  Током године ВМ задужени наставници 

Сарадња са осталим тимовима у школи (УП, ВЕ, 
самовредновање, Тимом за безбеност и др.), 
по потреби. 

Током године 
Тим за ВМ 
Координатори осталих 
школских тимова 

Сарадња са стручним органима школе, по 
потреби. 

Током године 
Директор 
Тим за ПО 

Учествовање  у активностима и пројектима из 
области Вршњачке медијације, на нивоу града. 

Током године 
Школа 
Локална заједница 

Промоција школе као средине где се ради на 
ненасилној комуникацији. 
(медији, панои, сајт школе...) 

Током школске 
године 

Тим ВМ 
Тим за школски сајт 
Тим за маркетинг школе 

Евалуација активности Вршњачких медијатора 
на крају школске године. 

Јун 
Тим  Вршњачких 
медијатора  

Израда годишњег извештаја о раду Тима за 
Вршњачку медијацију. 

Јун Координатор 

Израда плана активности за наредну школску 
годину-акциони план. Август 

Тим  Вршњачких 
медијатора 
Координатор 

Садржај активности Врема реализ Носиоци активности 

Планирање активности за наредну школску годину, 
уз поштовање законске регулативе. 

Почетак школске 
године 

Управа школе 
Тим за ВЕ 

Едукација нових Вршњачких едукатора. Током године 
Тим за Вршњачку 
едукацију Локална зај. 

Преношење знања и вештина осталим ученицима ( 
рад на нивоу ОЗ ). 

Током године 
Одељењске старешине 
задужени наставници 

Испитивање  различитих потреба, могућности и 
интересовања код ученика . 

Током школске 
године 

Тим за ВЕ 
Одељењске старешине 

Кроз садржај наставних и ваннаставних активности 
обрадити садржаје о ризичним облицима 
понашања. 

Током школске 
године 

Предметни наставници 

Учествовање у активностима и пројектима на нивоу 
града, који би допринели квалитетнијој вршњачкој 
едукацији. 

Током школске 
године 

Локална заједница 
Тим за ВЕ 

Сарадња са стручним органима школе, по потреби. Током године Директор школе 



 

 

 
ПРОГРАМ САМОВРЕДНОВАЊА  
Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и педагошке документације 
установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног плана установе, базе 
података у оквиру јединственог информационог система просвете, стручног усавршавања, података 
прикупљених из истраживања спроведених у установе, ефеката реализованих активности у 
пројектима и других извора, затим на основу праћења различитих активности образовно-васпитног 
рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и 
др..Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши 
анализу квалитета предмети самовредновања на основу обрађених података. 
Са циљем да што реалније сагледамо јаке и слабе стране наше школе и на основу тога направимо 
план за наредни период, који ће још више унапредити живот и рад,  у школи реализујемо Програм за 
самовредновање рада школе, како би  допринели још бољим постигнућима наших ученика, трудећи 
се да пратимо њихове могућности, потребе и интересовања.  

Садржај активности 
 

Носилац активности Временска 
динамика 

Усклађивање активности са Развојним 
планом школе. 

Тим за самовредновање 
Тим за Развојно планирање 

Током школске 
године 

Праћење Правилника о стандардима 
квалитета рада установе. 

Тим за самовредновање 
Актив за развојно планирање 

Током школске 
године 

Редовно одржавање  састанака Тима. 
Тим за самовредновање 

Током школске 
године 

Уредно вођење записника са састанака 
Тима. 

Тим за самовредновање 
Током школске 
године 

Конкретизовање носиоца активности и 
подела задужења у оквиру тима. 

Тим за самовредновање Септембар-Октобар 

Избор области квалитета која се вреднује  
(једна или више). 

Тим за самовредновање 
Наставничко веће 

Септембар-Октобар 

Договор о стандардима, индикаторима и 
нивоима које треба преиспитати. 

Тим за самовредновање Септембар-Октобар 

Сарадња са осталим тимовима у школи, (Тим за 
безбедност, ВМ, Тим за инклузију, 
самовредновање, Тим за подршку и др.),  

Током школске 
године 

Тим за ВЕ 
Координатори тимова 

Учешће на спортским и другим такмичењима и 
организацији манифестација ученика у шк и ван ње. 

Током школске 
године 

Стручно веће наставника 
физичког 

Сарадња са релевантним институцијама и 
установама (Црвени крст, Центар за социјални рад, 
ПУ Шабац, Дом здравља и др.).   

Током школске 
године 

Локална заједница 
Тим за ВЕ 

Промоција школе као средине где се негује област 
Вршњачке едукације (медији, панои, школски сајт). 

Током школске 
године 

Тим за ВЕ 
Тим за сајт школе 
Тим за маркетинг 

Евалуација активности. Јун 
Тим за Вршњачку 
едукацију 

Израда годишњег извештаја о раду Вршњачких 
едукатора 

 Јун Тим за Вршњачку 
едукацијуКоординатор 

Израда плана активности за наредну школску 
годину-акциони план. 

            Август Тим за Вршњачку едук. 
Координатор 



 

 

Дефинисање циљева и приоритета 
унапређења за дату област. 

Тим за самовредновање Септембар-Октобар 

Дефинисање задатака у оквиру 
приоритетних циљева. 

Тим за самовредновање Септембар-Октобар 

Дефинисање активности у оквиру задатака, 
који ће допринети остваривању 
приоритетних циљева. 

Тим за самовредновање Септембар-Октобар 

Одабир инструмената и техника које ће се 
користити при самовредновању. Тим за самовредновање 

Током школске 
године 

Одредити начине праћења реализације 
активности. 

Тим за самовредновање 
Током школске 
године 

Обрада и анализа добијених података. 
Тим за самовредновање 

Током школске 
године 

Уочавање јаких и слабих страна школе. 
Тим за самовредновање 

Током школске 
године 

Сарадња са стручним органима школе – 
Презентовање резултата самовредновања, 
укључивање у сам процес 
самовредновања и др. 

Директор 
 
Тим за самовредновање 

Током школске 
године 

Сарадња са Педагошким колегијумом, 
стручним већима и осталим тимовима 
(Тимом за равојно планирање, Тимом за 
подршку, Ученичким парламентом, 
Вршњачким медијаторима, Тимом за 
безбедност, Тимом за инклузију...) 
Анкетирање, праћење, предлози, 
сугестије... 

Координатори осталих 
школских тимова 
Педагошки колегијум 
Тим за самовредновање рада 
школе 
Руководиоци стручних већа 

Током школске 
године 

Презентовање резултата самовредновања  
( панои,pptx  презентација, преко УП, 
Савета родитеља, Школског одбора, 
Наставничког већа, Сајта школе, медија и 
сл ) 

Директор 
 
Тим за самовредновање 

Током школске 
године 

Давање предлога у вези са 
унапређивањем уочених слабости 
(акциони план), са дефинисањем 
критеријума. 

Директор 
Тим за самовредновање 

Јун/Август 

Уграђивање акционог плана у Годишњи 
план установе. 

Тим за самовредновање 
Наставничко веће 
Савет родитеља 
Школски одбор 

Август 

Реализација плана Тим за самовредновање Током године 

Евалуација плана Тим за самовредновање Јун 

Израда годишњег извештаја о раду Тима за 
самовредновање. 

Тим за самовредновање 
 

Јун 

Дефинисање даљих активности ради 
непрекидног унапређења квалитета рада. 

Директор 
Тим за самовредновање 
Наставничко веће 

Август 
Током године 



 

 

На основу резултата самовредновања 
(извештаја) конципирати израду новог 
Развојног плана школе. 

Тим за самовредновање 
Тим за Развојно планирање 

 

Промоција школе кроз постигнуте 
резултате ученика и наставника, које смо 
сагледали кроз процес самовредновања 
(школски сајт, медији,панои, трибине и 
сл.). 

Тим за самовредновање 
Тим за школски сајт 
Тим за маркетинг школе 

Током школске 
године 

 
ПРОГРАМ  ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
Са циљем превенције осипања ученика, школа реализује Програм за превенцију осипања ученика, 
који обухвата наставне и ваннаставне активности. 

Садржај активности Носилац активности Временска 
динамика 

Усвајање Програма за превенцију осипања 
ученика, као део Годишњег плана рада школе. 

Директор Септембар 

Формирање Тима за превенцију осипања ученика. Директор Септембар 

Радити на промоцији школе у свим сегментима – 
наставне и ваннаставне активности (панои, Сајт 
школе, медији и др.) 

Тим за маркетинг и 
промоцију школе 
Сви запослени 

Током године 

Самовредновати резултате рада школе и на основу 
резултата предузети кораке за унапређење живота 
и рада школе. 

Тим за 
самовредновање 
Предметни наставници 

Током школске 
године 

Неговање тимског рада и квалитетних 
међуљудских односа у школи. 

Директор 
Запослени 

Током године 

Неговање тимског рада и позитивне вршњачке 
атмосфере међу ученицима. 

Предметни наставници Током године 

Истицати јаке снаге школе, а радити на 
унапређењу слабих страна. 

Тим за 
самовредновање 

Током године 

Обогатити понуду ваннаставних активности у 
складу са потребама ученика и могућностима 
школе (математички камп, школица стоног тениса, 
секције, допунске, додатне активности, 
вежбаонице). 

Стручна већа 
Директор 

Током године 

Коришћење иновативних метода и начина рада-
осавремењавање наставе.. 

Наставници 
Стручни сарадници 

Током године 

Одржавање угледних часова, најмање два пута у 
години. 

Наставници 
Педагог 

Током године 

Мотивисати ученике за рад и учење (похвала, 
награда, изложбе радова) 

Предметни наставници 
Одељењске старешине 

Током  године 

Сарадња са родитељима  
(анкетирање, разговори, тематски родитељски 
састанци...) 

Одељењске старешине Током  године 

Сарадња са осталим школским тимовима, по 
потреби (Тим за безбедност, Тим за подршку, Тим 
за ВМ, Тим за ВЕ..) 

Координатори тимова Током године 



 

 

Сарадња са релевантним установама које 
доприносе унапређењу постигнућа ученика. 

Локалн заједница  
Школа  

Током  године 

Прихватање предлога од стране Ученичког 
парламента који доприносе боњем животу и раду 
школе. 

Ученички парламент 
Тим за превенцију 
осипања ученика 

Током  године 

Редовно одржавање часова одељењских зајеница, 
у складу са планом и програмом. 

Одељењске старешине Током године 

Пружање подршке ученицима који    

Пратити и евидентирати  број ученика који је 
прешао из наше, у другу школску средину. 

Секретар школе 
Директор 

Током  године 

Анализирати  разлоге за њихов прелазак у другу 
школску средину. 

Одељењске старешине 
Стручна служба 
Директор 

Током године 

Пратити и евидентирати  број ученика који је 
дошао из  друге школске средине  у нашу. 

Секретар школе 
Директор 

Током године 

Анализирати разлоге за њихов долазак из друге 
школске средине у нашу. 

Одељењске старешине 
Стручна служба 
Директор 

Током  године 

Упоредити и анализирати број ученика који је 
дошао из друге школске средине, са бројем  
ученика који је отишао из наше школе током 
трајања школовања (узети у обзир и разлоге 
мењања школске средине). 

Тим за превенцију 
осипања ученика 

Јун 

Презентовати школу, успех ученика и наставника у 
најбољем светлу (панои, медији, школски сајт). 

Тим за маркетинг 
Сви запослени 

Током школске 
године 

На основу добијених података предузети потребне 
кораке за наредни период, направити акциони 
план. 

Директор 
Тим за превенцију 
осипања ученика 

Јун-Август 

 
ПРОГРАМ ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
Према Закону о  основном образовању и васпитању школа има обавезу да води  летопис.  
Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно- васпитног рада.У 
овој публикацији школа представља разне податке од значаја за рад школе. 
У складу са тим Летопис се користи као историјска и културна грађа, документујући трагове рада и 
живота у једном прошлом времену.  
Због свега тога трудићемо се да прилози за летопис буду што потпунији и разноврснији. 
Садржај Летописа обухватаће информације о раду секција, посетама званичних делегација школи, 
ваннаставним активностима, манифестацијама у школи или у којима је школа учествовала( Дечја 
недеља, Школска слава, Дан школе , итд. ). 
Такође ћемо испратити све изведене екскурзије , излете и реркреативну наставу , као и сва учешћа 
ученика на такмичењима ,јавним наступима и догађањима. Неће изостати ни евиденција о 
семинарима, предавањима и презентацијама у школи и ван ње , а битне за рад школе.   
Бележиће се и све пројектне  и  друге активности у које је укључена школа и њени запослени. 
Сваки запис у Летопису је везан за неки датум и обавезно, уз наслов , укратко описује садржину 
активности. После наслова уносе се информације којима се активност детаљније описује ( ток 
активности, листа учесника, разна запажања и сл. ).  
Публиковање Летописа у електронској и писаној форми. 
 



 

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

Носилац послова Садржај 
Начин и време 
реализације 

Педагог, ученици, 
одељ. старешина  

Информисање и приказивање 
делатности школе 

Оглашавање на паноима и 
сајту школе 

Педагог 
 

Jавно објављивање  успеха ученика, 
резултата са такмичења и слободних 
активности – ПАНО И САЈТ  

Током године 

Наставн. српског јез. и 
ликовне култ.  

Изложбе ликовних и литерарних 
радова 

Током године 

Стр.сарадници 
УЧ.ПАРЛАМЕНТ 

Трибина на тему Дечијих права 
Октобар 

Учитељи, стручни 
сарадници 

 
Изложба ученичких радова 

Дечија недеља - октобар 

 
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
Информације о раду школе и приказивање њене делатности остварује се у средствима информисања 
локалне и шире средине. То су: лист “Глас Подриња”, Радио Шабац и ТВ Шабац, “Просветни преглед”,  
Радио и ТВ АС. 
Ликовна и литерарна секција наше школе традиционално учествују на изложби поводом Дечије 
недеље и на дефилеу маски поводом Дечје чивијаде.    
Ученици наше школе учествују у свим културним манифестацијама у граду. 
Учешће ученика и наставника у ТВ емисијама. 
Презентација на сајту школе www.osnvelimirovic.edu.rs. 
ПРОГРАМ РАДА САЈТА ШКОЛЕ 

 
Сајт уређују наставник ТИО Миленко Пузигаћа и педагог школе Мирјана Поповић. Рад на сајту је део 
стручног усавршавања у установи на основу којег се добијају припадајући сати стручног усавршавања 
у текућој школској години. 
Сви у  колективу наше школе учествују у прикупљању важних информација за сајт - које се прослеђују 
задуженима за уређење сајта. Ако је потребно консултују се наставници српског језика.  
На сајту се налазе све важне информације – од законом прописаних информација (Отворена врата 
школе, слободно време за разговор, распоред писаних провера знања...) до успеха ученика на 
бројним такмичењима (Календар такмичења од Министарства просвете за текућу школску годину, 
такмичење ученика по предметима на основу календара, и такмичења ученика у ваннаставним и 
ваншколским областима уз писмену сагласност родитеља). 

http://www.osnvelimirovic.edu.rs/


 

 

 На сајту ученици, родитељи наших ученика и колеге могу наћи све потребне информације везано за 
рад школе:  
-Историјат школе и видео презентација школе 
-Адреса школе и службени телефони запослених  
-Информације о свим запосленима: име и презиме и радно место 
-Распоред звона за прву и другу смену 
-Распоред часова редовне наставе 
-Све информације у вези Продуженог боравка у школи (активности и План и програм рада) 
-Информације и прилози са Зимског математичког и Летњег математичког кампа 
-Прилози школе Стоног – тениса у време распуста 
-Приредбе, посете, излети, екскурзије 
-Информације за Завршни испит 
-Информације за упис првака 
-Сви наставни предмети у оквиру којих се прослеђују информације везане за одређени предмет 
-Информације о Ученичком парламенту 
-Рад  новинарске секције 
- Летопис школе 
-Јавне набавке 
Циљ рада сајта је да се промовише успех наших ученика иза којих стоји и успех свих запослених, а све 
то уз успешну сарадњу са родитељима наших ученика. Кључна улога нашег сајта је и благовременост 
свих информација, што захтева пуно рада и уложеног времена.      
ПРОГРАМ РАДА МАТЕМАТИЧКОГ КАМПА 
У оквиру слободних активности ове школске године  у школи ће радити и МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА ( 
ПРОЛЕЋНА, ЗИМСКА И ЛЕТЊА), ШКОЛА  СТОНОГ ТЕНИСА   
и ЗИМСКА ШКОЛА КЛИЗАЊА. МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА  (ЗИМСКА И ЛЕТЊА - КАМПОВИ) 
ОСНОВНИ ЦИЉ: Основни циљ МАТЕМАТЧКОГ КАМПА је подстицање индивидуалног развоја 
талентованих ученика, од IIIразреда основне школе до завршних разреда средње школе, пре свега 
вршњачком едукацијом( кроз предавања наших младих најуспешних математичара Србије). 
 Током кампова ученици се упознају са начином рада у сличним камповима у Србији, Русији, 
Америци, Француској, а поред тога ученицима су представљени наши најуспешнији ,,ОЛИМПИЈЦИ“ 
као узор. Камп се одржава у два термина: Зимски и Летњи. Рад је волонтерски. 
ЦИЉНА ГРУПА: Ученици који испољавају повећано интересовање за математику из целе Србије, а 
посебно из наше школе-односно Шапца. 
Рад  ће се одвијати  у току зимског и летњег распуста по 5 дана. План рада ће доносити тим 
олимпијских такмичара и Миољуб  Исаиловић ( ИДЕЈНИ ТВОРАЦ И НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ). Рад 
ШКОЛЕ падржава и Град-Канцеларија за младе града Шапца. 
ЗИМСКА МАТЕМАТИЧКА ШКОЛА 
     Зимска математичка школа  Предавачи:  наставници, учитељи наше школе и гости – бивши ученици.  

ТЕМА- ПЕТИ РАЗРЕД БРОЈ ЧАСОВА   Укупно:12 

часова 

Правоугаоник и квадрат 2 

Коцка и квадар 2 

Дељивост и прости бројеви 2 

НЗД и НЗС 2 

Углови 2 

Скупови и скупови тачака 2 



 

 

ТЕМА-ШЕСТИ РАЗРЕД БРОЈ ЧАСОВА  Укупно:12 

часова 

Осна симетрија 2 

Цели бројеви 2 

Диофантове једначине 2 

Подударност троуглова 3 

Конструкције троуглова 3 

ТЕМА- СЕДМИ РАЗРЕД БРОЈ ЧАСОВА Укупно:12 

часова 

Површине троугла и четвороугла 4 

Питагорина теорема 4 

Степен 4 

ТЕМА-ОСМИ РАЗРЕД БРОЈ ЧАСОВА   Укупно:12 

часова 

Сличност троугла 4 

Круг 2 

Једначине, неједначине, теорија бројева 4 

Призма 2 

 
ЛЕТЊИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 
Летњи математички камп Предавачи наставници наше школе, бивши ученици и ученици средњих 
школа из Шапца и других градова Србије. Очекује се око 100 учесника из наше и осталих шабачких 
основних школа, као и долазак основаца из разних градова Србије. Радом ће бити обухваћени 
ученици од 3-8. разреда основне школе. 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА_ШЕСТИ РАЗРЕД БРОЈ 

ЧАСОВА 

Цели бројеви 2 

Операције са полиномима 2 

ТЕМА-ПЕТИ РАЗРЕД БРОЈ 

ЧАСОВА 

Линеарни полиноми 2 

Примена линеарних полинома у решавању једначина 2 

Дељивост, НЗД и НЗС 2 

Прости бројеви и Диофантове једначине 2 

Дирихлеов принцип 2 

Проценти 2 

Углови 2 

Осна симетрија 2 

Пропорције 2 

Венови дијаграми и примена 2 

Тестови 12 



 

 

Решавање једначина 2 

Прости бројеви и Диофантове једначине 2 

Троугао 4 

Четвороугао 4 

Проблеми мешања,рада, кретања 4 

Тестови 2 

 

ТЕМА-СЕДМИ РАЗРЕД БРОЈ ЧАСОВА 

Полиноми: дељење и Безуов став 4 

Углови у кругу. Тангентни и тетивни четвороугао 4 

Степени и конгруенције 4 

Комбинаторика 4 

Неједнакости 4 

Тестови 2 

ТЕМА-ОСМИ РАЗРЕД БРОЈ ЧАСОВА 

Сличност 4 

Теорија бројева 4 

Неједнакости 4 

Тригонометрија 4 

Комбинаторика 4 

Тестови 2 

ПРОЛЕЋНА ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ 
Пролећна школа математике биће одржана пред Републичко такмичење из математике (уколико буде 
ученика који су остварили пласман), по програму тема за тај ниво такмичења. Термин школе ће бити 
одређен када обухват учешћа ученика буде највећи могућ. 
ПЛАНОВИ ВЕЋА:- издавање билтена 
-постављање сајта 
-селекција и рецензија предавања  
-масовније учешће ученика наше школе 
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ СТОНОГ  ТЕНИСА, ШКОЛА КЛИЗАЊА 
ЦИЉ: Да континуираним радом побољшамо физичке способности које првенствено служе за 
задовољење учениковог биолошког нагона за механичким кретањем и ефикасним решавањем 
моторичких задатака, заједничког дружења, подизања колективног и тимског духа.   
Планским радом желимо да постигнемо такав степен припремљености ученика  да брзо решавају 
задатке у игри и да бављењем спортом стекну здраве стилове живота. 
ЦИЉНА ГРУПА: Ученици ( I-VIIIразреда), који  показују интересовање  за стони тенис из целе 
ОПШТИНЕ, а првенствено из наше школе. Рад ће се одвијати континуирано, током целе године, два 
пута недељно. Обуком и рекреацијом руководи Предраг Брајић  
ПЛАНОВИ: 
-организација општинске лиге у нашој школи 
-селекција играча и учешће у вишим лигама 
-масовно учешће ученика наше школе 
-турнири и такмичења. 
 



 

 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО -ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Редовна настава 
  - Индивидуализација наставног процеса применом диференциране 
наставе, групног рада у паровима 

IX – VI 

Наставници 
разредне и  
предметне 
наставе 

- Активирање наставног процеса применом принципа активне школе 
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења: 
Праћење развоја, напредовања и постигнућа ученика обавља се 
формативним и сумативним оцењивањем 
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и 
развоја ученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада 
наставника и школе у остваривању прописаних циљева, исхода и 
стандарда постигнућа 
Оцене морају бити јасне у складу са  Правилником o оцењивању 
Оцена из предмета не може бити предмет принуде за ученике да 
учествују на такмичењу или да похађају часове додатног рада. Оцена 
за знање не може бити снижена због понашања ученика на часу 
У току наставне седмице не могу бити више од две писмене провере 
знања.Писмени школски задаци се исправљају у року од три дана, а 
остале писмене провере у року од седам дана. 
Ако је на писменим проверама позитиван успех одељења испод 50% 
провера се поништава и спроводи нова са одмереним захтевима  
Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, 
а нарочито: излагања и представљања (изложба радова, резултати 
истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), 
учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа 
у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке 
одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са 
програмом предмета. 
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута 
уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној 
табли школе, односно на званичној интернет страни школе најкасније 
до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. 
Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који 
ће се писмено проверавати према распореду, најкасније пет дана пре 
провере. 
Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. 
Оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник у року од 
осам дана од дана провере, у противном писмена провера се 
поништава 

 
X –V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX – VI 

С С 
           
Наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Наставници 
 
 

* Одељењске заједнице 
- Укључивање ученика у планирање ОЗ-а              Извођење адекватних 
психолошких радионица на часовима ОЗ (Језик жирафе, Уч.добре 
воље, умеће одрастања)    

IX 
 
IX – VI 

        Од. 
стар. и С С 
         Од. 
стар. и С С 



 

 

 

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

САДРЖАЈ        АКТИВНОСТИ ИЗВРШИОЦИ 

 
 
 
 
 
 
СТАЛНИ 
ЗАДАЦИ 

Развијање личног самопоуздања и прихватање сопствених 
вредности, учење начина самопотврђивања уз уважавање 
личности других ученика, уважавајући све могуће различитости 
Разумевање других ученика и усклађивање поступака према 
активностима у групи 
Развијање и неговање пријатељства и сарадничких односа у 
групи и међу генерацијама 
Решавање конкретних проблема ученика 
Развијање и јачање личне контроле и истрајноати 
Упознавање моралних норми и њихових вредности 
Критички однос према примерима из свакодневног живота и 
афирмација позитивних примера  
Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика 
Информисање родитеља о важним активностима школе 
Активно учешће у животу школе 
Активности на стварању здравог језгра од.заједнице 
Укључивање одељења у шире активности школе 
      -      Израда анализе о успеху ученика  
      -      Предавања за ученике ради спречавања ризичног 
понашања 
     -     Укључивање ученика у ученичке организације 

 
 
 
ОДЕЉЕЊСКЕ   
СТАРЕШИНЕ 
 
СТРУЧНИ           
САРАДНИЦИ 
 
ДИРЕКТОР 
 
ЗДРАВСТВЕНИ   
РАДНИЦИ 
 
РУКОВОДСТВА  
СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
 

* Слободне активности 
- Поштовање принципа добровољности при укључивању у рад 
секције- Праћење и анализирање оптерећености ученика у раду 
секције 

IX 
XI, III 

Пред. 
настав. 
               С С 

* Професионална оријентација 
- Испитивање професионалних интересовања – сарадња  са заводом 
за тржиште рада 
- Сарадња са другим институцијама друштв. средином (организовање   
посета средњим школама) 

 
IX 
XII 
IV 

Од. стар С С 
С С – Од. 
стар. 
 

* Сарадња са родитељима 
- Реализација нових облика сарадње са родитељима осмишљавање и 
реализација род. састанака са општим и специфичним темама по 
принципима активне школе 
- Рад са групама родитеља сличних интересовања и проблема 

 
IX – VI 
 
X – VI 

Од. стар. и 
П П 
 
С С 
 

* Остале активности 
- Организовање такмичења у ОЗ-а у учењу, радној дисциплини, 
уређењу учионице, простора 
Спортска такмичења 

IX – VI 
IV 
 
II – III 

Од. стар. и 
Предметни 
наставници 
Предметни 
наставници 



 

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА  ПОЛАГАЊЕ  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА 
 Са циљем  да  повећамо допринос школе успеху ученика на Завршном испиту,  школа реализује 
Програм припреме ученика за полагање завршног испита, како би 
постигнућа ученика на Завршном испиту била боља у односу на претходни период и у складу са 
школским оценама тј. успехом ученика током школовања. 

Садржај активности Носиоци активности Временска 
динамика 

Одржавање припремних часова за Завршни испит. Стручна већа наставника  Током год. 

Одржавање припремних  часова  за композитни тест  
завршног  испита. 

Стручна већа Током 
године 

Додатне информације  о завршном испиту Директор Март-Мај 

Детаљније упознавање родитеља са припремом и 
реализацијом Завршног испита (родитељски састанци). 
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ПО ИОП-у 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Април 

Информисање ученика осмог разреда о  динамици 
активности поводом Завршног испита (ОЗ). 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Април-Мај 

Информисање ученика о организовању пробног  
Завршног испита-мај (одељењске заједнице). 

Одељењске старешине 
 

Април-Мај 

Информисање родитеља  о организовању пробног  
Заврног испита (родитељски састанци) 

Одељењске старешине 
 

Април-Мај 

Праћење сајта Министарства просвете поводом 
Завршног испита-преношење информација на шк. сајт. 

Директор 
Тим за школски сајт 

Мај - Јун 

Израда  информативних паноа. Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Март-Јун 

Информисање ученика о резултатима пробног  
Завршног испита 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

Мај 

Информисање родитеља  о резултатима пробног  
Завршног испита. 

Одељењске старешине 
 

Мај 

На основу анализе пробног завршног испита планирају 
се кораци и реализују се мере за побољшање резултата 
на Завршном испиту. 

Стручна већа  Мај 

Пружање подршке ученицима у  савладавању 
треме(разговори, информације и др.) 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Април -Јун 

Реализација Завршног испита. Директор 
Тим за спровођење 
Завршног испита 

Јун 

Анализа постигнућа ученика на завршном испиту, на 
нивоу школе. 

Директор 
Тим за самовредновање 

Јун-Август 

Поређење постигнућа ученика на Завршном испиту у 
односу на прошлу годину, на нивоу школе.  

Директор 
Тим за самовредновање 

Јун-Август 

Поређење постигнућа ученика на Завршном испиту, на 
локалном и републичком нивоу, на основу података 
Министарства. 

Директор 
Тим за самовредновање 

Јун-Август 

На основу свих анализа (на нивоу Школе, Града и 
Републике), израђује се План припреме за Завршни 
испит, за наредну школску годину. 

Директор 
Тим за самовредновање 
Стручна већа 
Тим за самовредновање 

Август-
Септембар 



 

 

ПРОГРАМ  КОРЕКТИВНО ОБРАЗОВНОГ – ВАСПИТНОГ  РАДА 
Са ученицима који спорије напредују у учењу, имају потешкоћа у праћењу наставе, као и са ученицима 
са проблемима у понашању, у школи се организује корективни образовно-васпитни рад. 
Идентификацију ученика са потешкоћама обавља разредни старешина у сарадњи са Стручном 
службом школе. Корективни образовно- васпитни рад организује се током читаве школске године, 
који треба да омогући напредовање ових ученика. Примењују се следећи поступци:  

Садржај активности Носиоци активности Временска динамика 

Идентификацију ученика са потешкоћама 
у учењу и понашању. 

Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Септембар-Октобар 

Упутства разредним старешинама за рад 
са учеником. 

Стручни сарадници Током школске 

Реализација индивидуализоване наставе 
(посебне методе и садржаји рада на часу), 
са ученицима који имају потешкоће.  

Предметни наставници 
Одељењске старешине 

Током школске 

Смањење захтева наставних садржаја.  
 

Предметни наставници 
Одељењске старешине 

Током школске 

Одржавање допунске наставе. 
 

Предметни наставници 
Одељењске старешине 

Током школске 

Упознавање ученика са условима 
успешног учења, развој самопоуздања, 
успешна адаптација.  

Педагог школе Током школске 

Рад на отклањању непожељних облика 
понашања, развој самопоуздања, 
успешна адаптација.  

Одељењске старешине 
Стручна служба школе 

Током школске 

Сарадња са родитељима  
( разговори, израда планова за кућни рад, 
помоћ родитељима и др.) 

Одељењске старешине 
Стручна служба школе 

Током школске 

Израда индивидуалног образовног плана, 
по потреби. 

Тим за ИОП 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 

Током школске 

Сарадња са стручњацима из ОШ « Св. Сава 
» Шабац, по потреби 

Тим за ИОП 
Стручна служба школе 

Током школске 

Сарадња са релевантним установама ( 
Развојно саветовалиште,Центар за 
социјални рад, Црвени крст). 

Одељењске старешине 
Стручна служба школе 

Током школске 

Сарадња  школских тимова (Тим за 
подршку, Тим за ИОП.. 

Координатори тимова Током школске 

 
 
ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 
 
Са циљем да се код ученика развије осећање солидарности, хуманости и толеранције, школа 
реализује Програм сарадње са Црвеним крстом, уважавајући развојне карактеристике младих и 
њихово правилно усмеравање, како би ученици стекли сазнања и потребне вештине које ће им 
помоћи у превенцији и борби против насиља међу младима, против болести зависности, ХИВ/АИДС-а, 
као и борбе против трговине људима,  
 



 

 

Садржај активности Време Носиоци активности 

Сарадња са Црвеним крстом из области Социјалне 
делатности:- развијање солидарности код младих 
кроз организовање хуманитарне помоћ (прикупљање 
половне одеће, обуће,школског прибора...) унутар 
школе или шире (акције Друг-другу) и подела 
прикупљеног материјално угроженој деци;-
Обележавање Месеца солидарности са старим 
особама ; 

Током 
школске 
године 

Октобар – 
месец 
солидарности 

Тим за сарадњу са 
Црвеним крстом 

Ученички парламент  

Црвени крст 

Геронтолошки центар 

Сарадња са Црвеним крстом из области Здравствено 
– превентивне активности: 

- здравствена предавања и радионице; 

- учешће младих у ликовном и литералном конкурсу 

- обука младих за пружање прве помоћи 

- акција спортско хуманитарно рекреативног 
карактера у договору са Спортским савезом; 

- Акција „Безбедност деце у саобраћају“ 

- Активности у области кампања и обележавања 
светских дана посвећених здрављу. 

Током 
школске 
године 

Март-Април 

Фебруар-Јун 

Октобар 

Септембар 

Током 
школске 
године 

Едуковани млади 
волонтери Црвеног 
крста Одељењске 
старешине 
Секција из прве помоћи 
Стручно веће 
наставника физичког 
васпитања 
Стручно веће 1.разреда 
Стручно веће 
наставника биологије и 
физичког васпитања 
Стручни сарадници 

Сарадња са Црвеним крстом из области Едукативних 
програма:- Програм борбе против трговине људима; 

- Програм Промоција хуманих вредности, који 
третира теме везане за толеранцију, поштовање 
различитости, ненасилно решавање конфликата, 
борбе против дискриминације и стигматизације и 
борбу против насиља путем медија.- Ширење знања о 
Међународном хуманитарном праву са циљем 
разумевања и прихватања улоге и значаја 
Међународног покрета Црвеног крста ( кроз Малу 
школу Црвеног крста  и градски квиз „Црвени крст-
моја организација)-Укључивање ученика који су 
едуковани у програму Промоција хуманих вредности 
(ПХВ) у школице ПХВ у одмаралиштима ЦК Србије.  

 

Током 
школске 
године 

 

Током 
школске 
године 

 

Фебруар-Мај 

 

Током 
школске 
године 

 

Вршњачки едукатори 

 

Стручно веће учитеља 
3. или 4. разреда 

Стручно веће 4. 
разреда 

 

Управа школе 

Задужени наставници 



 

 

Сарадња са Црвеним крстом из области осталих  
активности са младима, по потреби (учешће у 
активностима и пројектима на нивоу града) . 

Током 
школске 
године 

Тим за сарадњу са 
Црвеним крстом 

 

 

 
ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 
Излазећи  у сусрет потребама запослених родитеља у Школи је организован продужени боравак за ученике 
првог и другог разреда. Ученици бораве у продуженом боравку у зависности од смене коју  похађају , пре  
или  после  наставе.  Боравак ради од 7,00 до 17,00 часова. У оквирупродуженог боравка ученицима се 
обезбеђују игра, културно-уметничке, спортске активности, учење, израда домаћих задатака и извршавање 
других обавеза ученика у безбедном окружењу под надзором наставника.Циљеви продуженог боравка: 
социјални и емоционални развој деце кроз стицање потребних знања и социјалних вештина 
развијање позитивне слике о себи и самопоуздање, развијање самоконтроле код  ученика 
спремност на сарадњу, разумевање потреба других , бољи вршњачки односи, умеће ненасилног 
решавања сукоба и интеграције у вршњачком окружењу, развијање креативности и стваралаштва 
промовисање здравог начина  живота, развој   опште  културе. Задаци: 
развијање радних навика код ученика и редовност у извршавању школских обавеза, контрола и  
помоћ у изради домаћих задатака, развијање самосталности, проширивање и продубљивање знања 
развој социјализације, боравак у игри, рекреацији, креативним радионицама и спортским активностима 
уређење простора, сарадња са родитељима 
 

  Активности Време 
реализације 

1. Упознавање са родитељима и ученицима, упознавање са распоредом дневним 
активности, договор о раду; разговор са 
учитељима чија одељења похађају, сређивање евиденције 

септембар 

2. Реализација дневних активности према плану- долазак и пријем ученика, ужина, 
израда домаћих задатака, учење и 
вежбање; игре по избору ученика; реализација планираних слободних и 
стваралачких активности – ликовне, музичке, 
спортске ; боравак на отвореном- двориште школе или шетње ван Школе; 
реализација активности које се организоване на нивоу Школе / обележавање 
празника, значајних датума, 
припреме изложби и приредби, посете и обиласци градских 
изложби, представа, ... /; одлазак ученика на наставу или кући 

Од 7,00 до 17,00 
часова свакодневно 

3. Сарадња са родитељима и учитељима везана за наставне садржаје, напредовање 
ученика, отклањање различитих проблема 

по потреби, а најмање 
два пута годишње 
родитељски 
састанци 

4. Анализе рада и напредовања ученика на крају класификационих 
периода 

Према календару 

5. Вођење прописане евиденције свакодневно 

 
  
 
 



 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
У изради програма посебно се водило рачуна о усмерености на постизање општих међупредметних 
компетенција. 
Компетенција се развијају кроз наставу свих предмета и примењују у разним ситуацијама при 
решавању различитих проблема и задатака. Опште предметне компетенције и специфичне предметне 
компетенције биће посебно издвојене у годишњим плановима рада.  
КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
(Члан 11. Из Закона о основама система образовања и васпитања Сл.Гл. РС 88/2017 и 27/2018.) 
Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни 
сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање.  
Кључне компетенције за целоживотно учење су:  
1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, 
чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;  
2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, 
чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем, 
тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање;  
3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање 
света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе (медицина, транспорт, 
комуникације и др.);  
4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих 
технологија за рад, одмор и комуникацију;  
5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање 
временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, 
коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, 
индивидуално и/или у групи;  
6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у 
друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све 
разноврснијим заједницама;  
7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање 
пројектима;  
8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, 
искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго.  
Компетенције из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских предмета, обухватају и 
ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и 
будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остварују своје 
грађанске улоге. 
ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 (Члан 12. Из Закона о основама система образовања и васпитања Сл.Гл. РС 88/2017 и 27/2018.) 
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 
динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 
реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и 
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у 
Републици Србији, су: 



 

 

1) компетенција за учење; 
2) одговорно учешће у демократском друштву; 
3) естетичка компетенција; 
4) комуникација; 
5) одговоран однос према околини; 
6) одговоран однос према здрављу; 
7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 
8) рад са подацима и информацијама; 
9) решавање проблема; 
10) сарадња; 
11) дигитална компетенција 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ 
Учење је процес стицања знања и вештина, развијања свести и ставова неопходних за  лични  и 
професионални  развој  и активно  учешће  у  друштвеном животу. Способност за целоживотно учење 
обухвата све компетенције које се стичу образовањем. Компетенција за учење основа је 
целоживотног учења. 
Ученик треба да буде оспособљен и мотивисан да схвати значај учења; изабере одговарајуће методе; 
прати сопствени напредак током учења и усмерава учење у складу са намерама и циљем који има. 
Ученик стиче нова знања и вештине, примењујући претходно учење и ваншколско искуство. Развија 
свест и о стваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу. 
• Има позитиван и одговоран однос према учењу. 
• Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; 
разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје. 
• Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 
• Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, 
условима и временом. 
• Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; 
користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. 
ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ 
Ученик разуме и прихвата  значај принципа правде,  слободе, солидарности, националне, верске, 
родне и етничке равноправности и одговорности – као темеља демократског друштва, активно 
учествујући у животу школе (одељенска заједница, вршњачки тим, ученички парламент и сл.) и 
заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са својим узрастом. Поштује и 
залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских права, као и личног и националног 
достојанства. Упознаје себе, развија своје друштвене улоге и јача свој идентитет, лични интегритет, 
самосталност, самопоуздање и позитиван однос према другима. Поштује равноправност различитих 
заједница, њихову традицију и културни идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини и 
понаша се хумано и с уважавањем према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења 
уважавајући супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења одлука. 
• Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 
• Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан 
је да их аргументовано брани. 
• Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 
• Примењује  процедуре  демократског  друштва  у  одлучивању  и  избору; поштује одлуке 
већине и уважава мишљења мањине. 
• Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 
• Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, 
еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу 



 

 

(нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести зависности, 
злостављања животиња, итд.). 
ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Ученик влада основним значењем појмова култура и естетичка вредност1. Eстетичку вредност не 
везује само и искључиво за уметност, већ и за друге садржаје: природне или биологистичке (нпр. 
непоновљивост природе), социолошке или идеолошке (човеково деловање на природу, односи 
унутар заједнице), емотивно-афективне (креативност и стваралачко мишљење и понашање2  како 
појединца, тако и групе) и практичне (појмови, модели, поступци, теоријске основе игре, литерарних, 
ликовних, музичких и сценских облика и сл.). 
• Препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су: уметничко 
стваралаштво, национална и светска природна и културна баштина, језичка култура у уметничком и у 
неуметничком домену (свакодневни говор у приватном и јавном животу, електронским и штампаним 
медијима, дизајну и другим видовима комуникације…), научно мишљење, друштвени односи, 
друштво и појаве у друштву. 
• Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме 
њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и 
доприноси очувању природних и културних добара. 
• Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и 
неуметничким пољима свог деловања. 
• Употребљава основне појмове, схеме и правила која припадају теоријама уметничких грана 
које постоје у основном образовању. 
• Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос 
према употреби и злоупотреби природе 
КОМУНИКАЦИЈА 
Ученик комуницира на сврсисходан и конструктиван начин у приватном, јавном, и образовном 
контексту. Прилагођава начин и средства комуникације карактеристикама ситуације. Користи на 
одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације специфичан за различите научне, техничке 
и уметничке дисциплине. У комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и ставове и да представи 
своје циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог. 
Критички процењује садржај и начин комуникације у различитим ситуацијама. Има развијену свест о 
значају конструктивне комуникације и активно доприноси неговању културе дијалога у заједницама 
којима припада. 
• Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, 
телефоном, путем интернета, итд.). 
• Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације,  
поштујући ограничења  у погледу  дужине и намене. 
• Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 
• Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован 
начин. 
• Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите 
дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет. 
• Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ 
Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну средину и природу; 
усваја ставове о неопходности очувања непосредне и шире околине и развија способности активног 
деловања ради очувања средине у школи, непосредној околини и породици. Познаје људске 
активности и начин на који оне могу да угрозе или унапреде околину, живи свет и природу у 
окружењу. Одговоран је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и 



 

 

однос према здрављу. Разуме сопствену одговорност и одговорност заједнице у изградњи личне и 
заједничке будућности, као и будућности наредних генерација. У области одрживог развоја – зна 
основне поставке одрживости, разуме принципе одрживог развоја и практикује активности које га 
подржавају. 
• Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј 
околини и свакодневном животу; развија свест о положају човека у природи и његовој одговорности 
за стање животне средине и природе. 
• Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 
• Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме да се 
његова добробит и добробит заједнице и друштва огледа и у квалитету и одрживости његове 
околине.  
• Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и енергије, 
разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој будући живот, живот 
заједнице, као и живот будућих генерација. 
• Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, 
обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 
• Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и одређује 
какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој. 
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 
Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког 
здравља. Одговоран однос према здрављу укључује развијање свести о важности сопственог здравља 
и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу  на  здравље  и  практиковање здравих  
животних  стилова.  Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, 
промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и 
доноси одлуке значајне за превенцију болести и очување здравља и укључује се у друштвене 
активности значајне за превенцију болести и очување здравља. 
• Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве 
исхране (редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна 
последице неправилне исхране. 
• Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и 
шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене и хигијене простора. 
• Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних 
супстанци укључујући и последице других облика болести зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) 
и свестан је здравствених, породичних и социјалних последица сопственог избора. 
• Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских, техничких, 
хемијских, итд.) на здравље, чита декларације и упутства на производима, слуша савете стручњака и 
према њима поступа. 
• Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, 
предвиђа и избегава опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем 
промовише здравље и сигурност. 
• Бира стил живота и навике, имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил 
живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор. 
ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће и спремно 
прихвата промене, преузима одговорност, показује иницијативу и јасну оријентацију ка остварењу 
циљева и постизању успеха. Ученик кроз образовање стиче свест о сопственим потенцијалима и 
интересовањима и бива оснажен да самостално доноси одлуке о изборима будућег образовања, 



 

 

занимања и професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у 
пројектима који се тичу школе и локалне заједнице. Ученик стиче знања о карактеристикама 
одређених послова и радних места, разуме свет рада и пословања из перспективе друштва и спреман 
је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција. 
• Прилагођава се друштвеним и економским променама, усмерен је на развој нових вештина, 
које примењује у практичном раду; суочава се са неизвесностима на иницијативан и предузимљив 
начин. 
• Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и 
професионалну оријентацију. 
• Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, 
представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима 
у оквиру своје тимске улоге. 
• Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и 
радних задатака и користи CV и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања. 
• Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази 
начине њиховог остваривања. 
РАД С ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА 
Ученик разуме значај коришћења поузданих података и информација у процесу учења, њихову 
примену за рад, доношење одлука и свакодневни живот. Користи знања и вештине из различитих 
предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи текст, бројеве, дијаграме и различите 
аудио-визуелне форме. Ученик користи и самостално проналази различите изворе информација и 
података, (библиотеке, медије, интернет, институције, личну комуникацију, итд.), критички разматра 
њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне информације из различитих 
извора. 
• Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати 
релевантне и поуздане податке и разликује податак/информацију од њиховог тумачења. 
• Користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога процењује 
њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника. 
• Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, 
текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитих 
области. 
• Селектује, обрађује наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим 
форматима, укључујући и ИКТ. 
• Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности података. 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
Ученик примењује знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, интелектуалне, 
емоционалне и социјалне способности у проналажењу одговора/решења у за њега новим 
ситуацијама које се јављају током учења, као и у свакодневном животу. Оспособљен је да у циљу 
решавања проблемских ситуација селективно и сврсисходно користи књиге и друге изворе 
информација, алате, помоћ наставника, ученика и других особа из школског и ваншколског окружења. 
Ученик је мотивисан да реши проблемску ситуацију, истрајава у решавању, проналази/осмишљава 
решење проблемских ситуација, процењује тачност решења и начин решавања. 
• Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе 
између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског 
искуства. 
• Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, 
избор извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се 
консултовати). 



 

 

• Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем 
различитих предмета и ваншколским искуством. 
• Самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин 
решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења. 
• Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их 
и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и 
вештине повезује у јединствену целину са претходним. 
• Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим 
ситуацијама. 
САРАДЊА 
Ученик развија способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на заједничком 
решавању проблема или реализацији заједничких пројеката. Учествује у заједничким активностима на 
конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући дух међусобног поштовања, 
равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано и конструктивно доприноси раду 
групе у свим фазама групног рада: формирање групе, формулисање заједничких циљева, 
усаглашавање у вези са правилима заједничког рада, формулисање оптималног начина за остварење 
заједничких циљева на основу критичког разматрања различитих предлога, подела улога и дужности, 
преузимање одговорности за одређене активности, надгледање заједничког рада и усклађивање 
постигнутих договора са новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког рада и 
сарадње. 
У процесу договарања, уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава друге да 
изразе своје погледе, прихвата да су разлике у погледима предност групног рада и поштује друге који 
имају другачије погледе. 
У сарадњи са другима залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених 
правила заједничког рада. 
• Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. 
• Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару. 
• Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне 
чланове тима или групе. 
• Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад 
сопствених. 
• Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме 
да представи резултате рада. 
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо- комуникационих 
технологија (уређаје, софтверске производе и сервисе из области електронских комуникација) на 
одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања постављених циљева, задатака и сопствених 
потреба у свакодневном животу и образовању. Познаје основне карактеристике информационо-
комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов утицај и значај на живот и рад 
појединца и заједница. Уме да одабере одговарајуће ИКТ средство и да га користи на одговоран и 
креативан начин у свакодневним активностима (учење и креативан рад; сарадња; комуникација; 
решавање проблема; организација, обрада, размена и презентација информација). Приликом 
коришћења ИКТ-а, свестан је ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит, поштује приватност и 
одговорним поступањем штити себе и друге. 
• Уме  да  претражује, критички  анализира  и  систематизује  информације  у електронском 
облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а. 
• Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације, користећи на ефикасан начин 
могућности ИКТ средства. 



 

 

• Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући 
начин. 
• Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 
• Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 
коришћењу ИКТ-а. 
 

  ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ СВИХ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО 
ИОП-у ЧИНЕ ПРИЛОГ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Индивидуaлни oбрaзoвни плaн 
Зa учeникa кoмe je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa и других рaзлoгa 
пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, устaнoвa oбeзбeђуje oтклaњaњe физичких и 
кoмуникaциjских прeпрeкa и дoнoси индивидуaлни oбрaзoвни плaн. 
Индивидуaлни oбрaзoвни плaн (у дaљeм тeксту: ИOП) je пoсeбaн дoкумeнт кojим сe плaнирa дoдaтнa 
пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу зa oдрeђeнoг учeникa, у склaду сa њeгoвим спoсoбнoстимa и 
мoгућнoстимa. 
Циљ ИOП-a je oптимaлни рaзвoj дeтeтa и учeникa, укључивaњe у вршњaчки кoлeктив и oствaривaњe 
oпштих и пoсeбних исхoдa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oднoснo зaдoвoљaвaњa oбрaзoвнo-вaспитних 
пoтрeбa дeтeтa и учeникa. 
ИOП сe изрaђуje нa oснoву прeтхoднo рeaлизoвaних и eвидeнтирaних мeрa индивидуaлизaциje и 
изрaђeнoг пeдaгoшкoг прoфилa дeтeтa и учeникa. 
ИOП сe изрaђуje прeмa oбрaзoвнo-вaспитним пoтрeбaмa дeтeтa и учeникa и мoжe дa будe зaснoвaн 
нa: 
1) прилaгoђaвaњу нaчинa рaдa, кao и услoвa у кojимa сe извoди oбрaзoвнo-вaспитни рaд (ИOП1); 
2) прилaгoђaвaњу и измeни сaдржaja oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, исхoдa и стaндaрдa пoстигнућa 
(ИOП2); 
3) oбoгaћивaњу и прoширивaњу сaдржaja oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa дeтe и учeникa сa изузeтним 
спoсoбнoстимa (ИOП3). 
Дoнoшeњу ИOП-a 2, прeтхoди дoнoшeњe, примeнa и врeднoвaњe ИOП-a 1, кao и прибaвљaњe 
мишљeњa интeррeсoрнe кoмисиje зa прoцeну пoтрeбa зa дoдaтнoм oбрaзoвнoм, здрaвствeнoм и 
сoциjaлнoм пoдршкoм дeтeту и учeнику. 
Изузeтнo, зa учeникa кojи oбрaзoвaњe стичe oствaривaњeм ИOП-a 2, oсим нaстaвнoг прoгрaмa, мoжe 
дa сe измeни и нaстaвни плaн, нa oснoву мишљeњa интeррeсoрнe кoмисиje зa прoцeну пoтрeбa зa 
дoдaтнoм oбрaзoвнoм, здрaвствeнoм и сoциjaлнoм пoдршкoм дeтeту и учeнику. 
ИOП дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум устaнoвe нa прeдлoг стручнoг тимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe, 
oднoснo тимa зa пружaњe дoдaтнe пoдршкe дeтeту и учeнику (у дaљeм тeксту: Tим). 
Tим у шкoли чини нaстaвник рaзрeднe нaстaвe, oднoснo нaстaвник прeдмeтнe нaстaвe, oдeљeњски 
стaрeшинa, стручни сaрaдник, рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ, a у склaду сa пoтрeбaмa учeникa и 
пeдaгoшки aсистeнт, oднoснo прaтилaц зa личну пoмoћ учeнику, нa прeдлoг рoдитeљa, oднoснo 
стaрaтeљa. 
Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ дaje сaглaснoст нa спрoвoђeњe ИOП-a, у склaду сa зaкoнoм. 
У првoj гoдини уписa у устaнoву, ИOП сe дoнoси и врeднуje трoмeсeчнo, a у свaкoj нaрeднoj гoдини двa 
путa у тoку рaднe, oднoснo шкoлскe гoдинe. 
Спрoвoђeњe ИOП-a прaти Mинистaрствo, у склaду сa oвим зaкoнoм. 
Стручни тим за инклузивно образовање ради у саставу: Одговорно лице – координатор Мирјана 
Поповић, педагог;  
Сарадници у реализацији плана: Наставници и учитељи; Стручни активи и Тимови; Педагошки 
колегијум,  Секретар Делокруг рада: Примена, развој и праћење инклузивног образовања 



 

 

Циљеви: Школа треба да буде место у коме су активности доступне  сваком ученику, без обзира на 
индивидуалне разлике; Образовање није процес стицања само академских знања, већ и усвајање 
вештина и знања потребних за свакодневни живот, ради што активнијег укључивања појединца у 
заједницу. Тимови за ИОП се формирају за сваког ученика коме је потребан ИОП, сваке школске 
године. 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке 
активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице  локалне самоуправе,  усмерене 
на развој свести за спровођење и  унапређивање безбедности и здравља на раду. У реализацији садржаја из 
овог програма значајно учешће имају представници МУП-а 
 

Редн. 
бр. 

 Активности Начин реализације Носиоци 
реализације 

Време 
реализације 

1. Обука запосолених о могућим 
узроцима и 
опасностима од пожара, о 
употреби заштитне 
ватрогасне опреме и 
демонстрација гашења пожара 

-чланови ватрогасне 
јединице града 
реализују обуку 
запослених најмање 
једном током трајања 
програма 

директор, 
помоћник  
секретар ватрогасна 
јединица и 
запослени 

-у току школске 
године 

2. Побољшање безбедности у 
саобраћају запослених и 
ученика 
- предавања саобраћане 
полиције за предшколске 
групе и ученике разреда  

-предавања сеобраћане 
полиције 
-допис званичним 
институцијама 

-директор и 
помоћник, 
представници 
савета родитеља 
школе, ученици 

-септембар, 
октобар, током 
године 

3. Уклањање снега и леда на 
прилазима школи / 
тротоарима, улазима у 
школу и школском двришту и 
укалањање леденица са 
крова изнад улаза 

-уклањање снега и леда са 
критичних локација 

-запослени у школи Током зимских 
месеци по 
потреби 

4. Даље унапређење видео- 
надзора 

-постављање нових 
камера  
 

-директор школе -у школској  
години 

 
 


