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1. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ 
 

Школски програм доноси Школски одбор сваке четврте године на предлог и припрему 

Стручног актива за развој Школског програма.   

Основно образовање и васпитање остварује се у трајању од 8 година на основу 

Школског програма за први и други циклус основног образовања и васпитања. 

Први циклус обухвата узраст од првог до четвртог разреда, а други циклус обухвата 

узраст од петог до осмог разреда. 

У школи се реализује и индивидуални образовни план за: 

 ученике одељења са сметњама у развоју,  

 ученике „типичних“ одељења којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у 

развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других 

разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању.  

 ученике који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа. 

Језик на коме се остварује настава је српски језик. 
 
 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма у складу са законом. 

Развојни план је основа како за његову израду, тако и за израду Годишњег плана рада школе. 

Циљеви Развојног плана ОШ „ Братство јединство“ усмерени су ка општем побољшању 

образовно- васпитног рада установе, окренути ка потребама ученика уз уважавање њихових 

особености и интересовања и усмерени су ка крајњем циљу унапређење рада наше школе. 

 Школски програм утемељен је на прописаним начелима за његову израду и то: 

– Усмерености на процесе и исходе учења; 

– Заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета 

програма; 

– Уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања 

ставова и усвајања вредности код ученика; 

– Хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих 

наставних предмета;  

– Поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;  

– Заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама 

наставе и учења; 

– Уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово 

повезивање са садржајима наставе; 
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– Развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 

учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

– Коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 

мотивисање ученика; 

– Уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем 

условаза живот и рад у школи. 

Правни основ за израду Школског програма: 

- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 i 129/2021)-члан 61. и члан 69.  

- Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 
27/2018 - др. закони 129/2021) - члан 23, члан 27. и члан 28.  

- Правилник о стандардима квалитета рада установа ("Сл. гласник РС – Просветни 
гласник", br. 14/2018).  

 

3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Школски програм је документ на основу којег се остварује Развојни план, принципи, 

циљеви и стандарди постигнућа ученика и укупан образовно- васпитни рад у школи и 

представља основ наставницима и стручним сарадницима за планирање и реализацију свог 

рада, као и оријентацију ученицима и родитељима за избор школе. 

Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа циљева образовања и 

васпитања, стандарда и исхода образовања и васпитања, као и кључних међупредметних 

компетенција. 

Циљеви образовања и васпитања су: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање 

ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, 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 образовној пракси;  
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7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у 

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у 

складу са развојем савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања 

свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина, развијање 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 трајања и 

смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, 

разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа 

образовања и васпитања. 

Образовни стандарди су искази о знањима, вештинама и умењима које ученици треба да 

стекну до краја првог, односно другог нивоа у основном образовању. Стандарди артикулишу 

најважније захтеве школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и 

расуђивању ученика које је могуће проверити тестирањем или посматрањем. 
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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; 

2) комуникација на страном језику; 

3) математичке, научне и технолошке компетенције; 

4) дигитална компетенција; 

5) учење учења; 

6) друштвене и грађанске компетенције; 

7) осећај за иницијативу и предузетништво; 

8) културолошка освешћеност и изражавање. 

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, неопхпдне 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 основног образовања и васпитања 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. 

 

4. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Наставни план и програм основног образовања и васпитања остварује се у два циклуса. 

Први циклус обухвата узраст од првог до четвртог разреда, а други циклус, узраст од петог до 

осмог разреда. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

У табели испод наведен је план наставе и учења који се примењује почев од школске 2020/21. 

године. То значи да ће се план за 4. разред применити школске 2023/24. године. У школској 

2022/23. години примењиваће се план наставе и учења за 4. разред који је приказан испод ове 

табеле. 

 

Ред. 
бр. 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗ. 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 
2. Енглески 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 
УКУПНО: А 20 720 21 756 21 756 21 756 

Ред. 
бр. Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗ. 

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

1. Верска настава / 
Грађанско васпитање1 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 

Матерњи језик/говор са 
елементима националне 
културе – Мађарски ј./ 
Русински ј.2 

2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: Б 1-3* 36-108 1-3* 36-108 1-3* 36-108 1-3* 36-108 

УКУПНО: А+Б 21-23* 756-
828* 

22-24* 792-
864* 

22-24* 792-
864* 

22-
24* 

792-
864* 

 

1 Ученик бира један од понуђених изборних програма 
2 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику, може да 

изабере овај програм, али није у обавези 

* Број часова за ученике који су изабрали матерњи језик/говор са елементима националне 

културе 
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План наставе и учења за 4. разред школске 2022/23. године 

Ред. 
бр. 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 
нед. год. 

1. Српски језик 5 180 
2. Енглески језик 2 72 
3. Математика 5 180 
4. Свет око нас - - 
5. Природа и друштво 2 72 
6. Ликовна култура 2 72 
7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко и здравствено 
васпитање 3 108 

9. Дигитални свет - - 
УКУПНО: А 20 720 

Ред. 
бр. Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

нед. год. 

1. Верска настава / 
Грађанско васпитање1 1 36 

2. 

Матерњи језик/говор са 
елементима националне 
културе – Мађарски ј./ 
Русински ј.2 

2 72 

УКУПНО: Б 1-3* 36-108 

УКУПНО: А+Б 21-
23* 

756-
828* 

 

 

Облици образовног – васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети и 

изборни програми и активности 

У табели испод наведени су облици образовно-васпитног рада који се примењују почев од 

школске 2020/21. године. То значи да ће се за 4. разред применити школске 2023/24. године.  

Испод наведене табеле издвојени су облици образовно-васпитног рада који ће се за 4. разред 

применити у школској 2022/23. години. 

 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИРАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗ. 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21-23* 756-
828* 22-24* 792-

864* 
22-
24* 

792-
864* 

22-
24* 

792-
864* 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
4. Додатна настава - - - - 1 36 1 36 

5. Настава у природи** 7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 
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Облици образовно-васпитног рада за 4. разред школске 2022/23. године 

 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

нед. год. 

1. Редовна настава 21-23* 756-
828* 

2. Пројектна настава3 1 36 
3. Допунска настава 1 36 
4. Додатна настава 1 36 

5. Настава у природи4 7-10 дана 
годишње 

 

3 Пројектна настава је обавезна за све ученике 
4 Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 

 

 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗ. 
недељ

но 
годиш

ње 
недељ

но 
годиш

ње 
неде
љно 

годиш
ње 

неде
љно 

годиш
ње 

1. Час одељењског 
старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 
активности5 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

5. Екскурзија 1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

 

5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, 
медија и спорта 
 
Напомена: У Школи је организован продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда. Брј група 

сваке школске године зависи од броја пријављених ученика и финансирања од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Саставни део Школског програма је и 

програм рада продуженог боравка. 

 
 

Одељења ученика са сметњама у развоју 

 

План наставе и учења за одељења ученика са сметњама у развоју остварује се као и у 

„типичној“ настави, уз индивидуалне образовне планове (ИОП2). 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

Ред. 
бр. 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1. Српски језик и књиж. 5 180 4 144 4 144 4 136 
2. Енглески 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 васп. 2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

УКУПНО: А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

Ред. 
бр. 

Б. ИЗБОРНИ 
ПРОГРАМИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

1. Грађанско васпитање/ 
Верска настава1 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Немачки језик2 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. 

Матерњи језик/говор 
са ел.националне 
културе – Мађарски 
ј./ Русински ј.3 

2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: Б 3-5* 108-
180* 3-5* 108-180* 3-5* 108-

180* 3-5* 102-
170* 

УКУПНО: А+Б 27-29* 1026-
1098* 28-30* 1062-

1134* 31-33* 1116-
1188* 31-33* 1054-

1122* 
 

1Ученик бира један од понуђених изборних програма 
2У складу са кадровским могућностима школе у школи се као други срани језик изучава 

Немачки језик 
3Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере 

овај програм, али није у обавези 

*Број часова за ученике који су изабрали матерњи језик/говор са елементима националне 

културе 
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Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни 

предмети, изборни програми и активности 

 

Ред
. 

бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 27-29* 1026-
1098* 28-30* 1062-

1134* 31-33* 1116-
1188* 31-33* 1054-

1122* 

2. Слободне наставне 
активности4 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
4. Додатни настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4 Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности 

које школа нуди.  

 

Ред
. 

бр. 

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 36 

2. Ваннаставне 
активности4 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Екскурзија До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 

4 Ваннаставне активности могу да буду друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне 

и друге 

 

Одељења ученика са сметњама у развоју 

Одељења ученика са сметњама у развоју раде по плану наставе и учења „типичне“ 

наставе, с тим да ученици од 5-8. разреда не изучавају други страни језик. За све ученике ових 

одељења реализује се индивидуални образовни план (ИОП 2). 

 

 
5. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ПО РАЗРЕДИМА, 

СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
 
Прoграми наставе и учења су оријентисани на процес и исходе учења ради развијања 

функционалних знања. То значи да је фокус на исходима, а не на садржајима, као и на 

активностима ученика/наставника, а не на реализацији садржаја. У том смислу, садржаји, било 

да су обавезни или препоручени, су само средство преко кога се достижу исходи. Овакав 

приступ ставља ученика у центар - његове развојне и образовне потребе, интересе и 

интересовања, то јест његов интелектуални, физички, емотивни, социјални, морални и естетски 
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развој; као и његове будуће потребе, као што су: како сачувати здравље, како пронаћи 

одговарајући посао, како започети сопствени посао, како активно учествовати у друштвеном 

животу, како сачувати животну средину за себе и будуће генерације, и слично.  

Приликом планирања, наставник прилагођава програм имајући у виду састав одељења и 

карактеристике ученика, као и услове рада школе (нпр. недостатак фискултурне сале). 

Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи, тј. глобални 

план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по 

областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних 

наставних јединица. 

 

При остваривању програма нарочиту пажњу поклањамо стварању подстицајног окружења 

за учење, што постижемо кроз: 

-  разноврсне методе које подстичу мотивацију за учење – истраживачке, пројектне, 

партиципативне, кооперативне, методе по НТЦ систему учења и методе по ЕРР 

структури часа;  

- повезивање животног искуства ученика и учења и примене наученог у свакодневном 

животу;  

- подстицање специфичних способности ученика 

-  стварање прилика да сваки ученик постигне успех и покаже своје вештине; 

промовисање школског и ваншколског успеха на fb страници школе 

- креирање климе толеранције и слободног изражавања 

- неговање и подстицање критичког мишљења, креативности и иницијативе;  

-  формирање система вредности као темеља позитивних односа са другима; 

- уређење учионица и просторија школе у којима се налази обиље ученичких радова 

 

За ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, 

тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна 

подршка у школи се планирају следећи видови подршке: 

 - мере индивидуализације  

- индивидуални образовни план, прилагођен програм (ИОП1)  

- индивидуални образовни план измењен програм (ИОП2)  

За ученике који постижу резултате који превазилазе очекивани ниво образовних 

постигнућа, обезбеђују се следећи видови подршке:  

- мере индивидуализације  

- индивидуални образовни план обогаћен програм (ИОП3) 
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Потреба за подршком ученика може се одностити на поједине области (учење, 

социјалне и комуникацијске вештине, самосталност и брига о себи), на поједине предмете, или 

области предмета, или на већину предмета. Потреба за подршком може се јавити у било ком 

временском периоду образовања, у зависности од потребе детета. Исто тако може престати 

потреба за подршком. 

 

6. ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА 
ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

Почев од школске 2022/23. године, слободне наставне активности ће се реализовати тако 

да 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. Пошто се овакав начин реализације СНА примењује од 

школске 2022/23. године, за ученике осмог разреда понуђене су неке СНА као за ученике 7. 

разреда, јер их нису имали ранијих година, па се програми СНА за ученике не понављају. 

У зависности од одабира СНА за 7. разред школске 2022/23. године, ревидираће се 

понуда СНА за 8. разред школске 2023/24. године. 

 

Листа понуђених програма СНА по разредима 
за ученике типичне наставе за школску 2022/23. годину 

5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 
Животне вештине Медијска 

писменост 
Уметност Предузетништво 

Цртање, вајање, 
сликање 

Вежбањем до 
здравља 

Домаћинство Филозофија са 
децом 

Чувари природе Сачувајмо нашу 
планету 

Моја животна 
средина 

Домаћинство 

 
Листа понуђених програма СНА по разредима 

за ученике одељења са сметњама у развоју за школску 2022/23. годину 
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Животне вештине Медијска 
писменост 

Уметност Уметност 

Цртање, вајање, 
сликање 

Вежбањем до 
здравља 

Домаћинство Домаћинство 

Чувари природе Сачувајмо нашу 
планету 

Моја животна 
средина 

Моја животна 
средина 
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7. ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 
ОСТВАРИВАЊЕ 

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној 

настави не постижу постављене исходе учења. Обавезна за ученике које на то упуте учитељи, 

предметни наставници или одељењско веће. Зависно од утврђених недостатака у знањима и 

умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима 

организује допунски рад. На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се 

ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени 

недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне 

облике у савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе, 

предавањима с другачијим, очигледнијим примерима, посебни групни и индивидуални задаци 

и др.). Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за 

показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена). Допунски рад организује се током 

целе школске године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању 

програмских садржаја. Недељни фонд од једног часа реализује се у складу са школским 

календаром и распоредом часова. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, 

ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље редовне наставе треба и 

даље пратити напредовање и диференцирањем редовне наставе омогућити ученицима да 

градиво усвоје на редовним часовима. 

 

Додатна настава организује се за ученике од III до VIII разреда који имају изнадпросечне 

способности и/или посебна интересовања за наставу појединих предмета, односно за 

продубљивање и проширивање знања из свих или само појединих програмско-тематских 

подручја редовне наставе. Додатни рад се организује по правилу један час недељно током 

целе наставне године, али се интересовања ученика подстичу и другим формама рада 

(појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем посебних задатака, 

ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.). За реализацију додатне наставе 

задужени су предметни наставници и учитељи III и IV разреда. Циљ додатне наставе је да 

својим специфичним програмом обухвати оне ученике који постижу оптималне резултате у 

настави и који испољавају висок степен интересовања и способности за поједини предмет. 

Путем праћења и вредновања постигнућа ученика у појединим областима, програмом се 

утврђују садржаји додатне наставе. Истовремено циљ овог облика образовно-васпитног рада 

није само једноставно проширивање обима наставног садржаја већ њихово прпдубљивање у 

щирем смислу (уочавање каузалних веза и односа међу појмовима, проналажење нових, 

другачијих креативних решења ради активирања сазнајних потенцијала ученика).  
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Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема проналази и 

примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери 

активирају све потенцијале ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности 

ученика. Током додатног рада наставник се поставља као ментор који стручно помаже рад 

појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до правих решења, закључака и 

генерализација. У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и 

напредовање, усавршава утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације 

рада, те врщи уопштавање и примену стечених знања, умења и вештина у различитим 

ситуацијама. Ученици се самостално опредељују за додатни рад. Ученик остаје укључен у 

додатни рад онолико времена (година) колико жели. 

 
8. ИОП – Индивидуални образовни план 

Саставни део Школског програма је индивидуални образовни план. Он се израђује сваке 

године као додатна подршка у образовању и васпитању за ученике који имају потешкоћа у 

савладавању градива или за ученике који постижу резултате који превазилазе очекивани 

ниво образовних постигнућа. ИОП израђује Тим за пружање додатне подршке ученику, а 

остварује се након сагласности родитеља, односно другог законског заступника ученика.  

Врсте ИОП-а су:  

ИОП 1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се одвија образовно-васпитни рад;  

ИОП 2 – прилагођавање циљева, садржаја и начина остваривања програма наставе и учења 

и исхода образовно-васпитног рада; 

ИОП 3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученике са 

изузетним способностима. 

С обзиром на то да садржи личне податке о ученику, ИОП се не објављује, али се сматра 

саставним делом Школског програма.  

 

9. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА 
У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
Одељења ученика са сметњама у развоју раде по плану наставе и учења „типичне“ 

наставе, с тим да ученици од 5-8. разреда не изучавају други страни језик. 

За сваког ученика који се образује и васпитава у одељењима ученика са сметњама у 

развоју израђује се и реализује ИОП 2. Циљеви, исходи и садржаји наставе и учења за ове 

ученике деифинисани су у ИОП-има.  

Ученицима су прилагођени како рад, тако и услови у којима раде. 

Час траје 45 минута, с тим што се прилагођене планиране активности спроводе у оквиру 30 

минута, а преостали део часа усмерен је на активну игру, психомоторне и корективне вежбе. 
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Као додатни вид подршке, већина ученика је обухваћена и индивидуалним вежбама код 

логопеда.  

 
 

10. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Школа је носилац културних активности како у школи тако и на нивоу града. Реализацијом 

планираних садржаја, школа се афирмише и промовише као установа. Садржаји културних 

активности школе су планирани као јавна делатност и тиме подстичемо медијску пропаганду 

школе, маркетинг и свеобухватније сарађујемо и са родитељима, локалном самоуправом, 

институцијама и осталим школама. 

Програм културних активности школе усмерен је ка унапређењу општег нивоа културе свих 

актера образовно-васпитног процеса. У циљу унапређивања образовно- васпитног рада, кроз 

повезивање школе са културним институцијама  друштвене средине, остварује се активно 

ангажовање ученика у свим облицима културног живота. 

 

Напомена: културна активност школе, веома често превазиђе планиране активности. 

Одазивамо се свим јавним културним манифестацијама у локалној средини и не често смо и 

сами иницијатори појединих. Због наведених разлога, нисмо у могућности да планирамо све 

садржаје које ћемо реализовати током године. 



 

 

Културне активности Садржаји Циљеви и задаци културних активности школе 
Прославе почетка и завршетка школске 
године 

Свечани пријем првака 
Одељенске приредбе на крају школске године 
Испраћај четвртака 

Развијање осећаја припадности школи 
Развијање креативних потенцијала, естетске 
перцепције и укуса ученика 
Развијање опште културе 
Развијање свести о себи 
Формирање ставова, уверења и система 
вредности, Развој личног и националног 
идентитета 
Развијање свести и осећања припадности 
држави Србији 
Поштовање и неговање српског језика и свог 
језика, традиције и културе свих народа 
Развијање мултикултурализма, поштовање и 
очување националне и светске културне 
баштине 
 
 

Обележавање завршетка 
основношколског образовања и 
васпитања 

Академија за завршетак ОШ, свечана додела 
диплома и испраћај ученика осмог разреда 

Прославе школских празника Обележавање Дечије недеље 
Дан школе- Дан просветних радника 
Свети Сава 
 

Прославе државних празника Дан сећања на жртве у другом светском рату 
Дан примирја у првом светском рату 
Сретење- Дан државности 
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 
жртава фашизма у Другом светском рату 
Дан победе 
Видовдан 

Посете установама културе Биоскопи, позоришта, галерије, музеји, 
библиотеке... 

Учешће у културним манифестацијама 
изван школске установе 

Учешће у литерарним, ликовним конкурсима као и 
учешеће у приредбама, представма изложбама, 
концертима, смотрама и  такмичењима, Ноћ музеја, 
Месец књиге, Сајам књига, Невенов фестивал..... 

Остале културне активности на нивоу 
школе 

Тематске приредбе, дружења, песничке и књижевне 
вечери, уређења школе, учионица и дворишта, 
креативне радионице... 



 

 

11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Циљ програма је развој и практиковање здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и 

превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције. 

Програм школског спорта остварује се кроз школске и ваншколске активности 

промовисањем спорта, вежбањем, учешћем у различитим спортским такмичењима и кроз 

игру. 

Спортске активности ван школе обухватају учешћа на такмичењима на нивоу града и шире, 

као и посете различитим спортским манифестацијама. 

 

Спортске 
активности 

Садржаји Циљеви и задаци спортских активности 
школе 

Спортске активности 
у школи 

Спортска такмичења у оквиру 
Дана школе 
Спортска такмичења у оквиру 
Дечије недеље 
Јесењи и пролећни крос 
Одељењска и 
међуодељењска такмичења и 
спортске игре 

Интегрални развој личности ученика, 
Формирање морално-вољних квалитета 
личности 
Стицање и развијање свести о потреби 
здравља,чувања здравља и заштити природе 
и човекове средине 
Задовољавање социјалних потреба за 
потврђивањем, групним поистовећивањем 
итд. 
Естетско изражавање кретњом и 
доживљавање естетских вредности 
Усвајање етичких вредности и подстицање 
вољних особина ученика 
Развој моторичких способности,  
Стицање, усавршавање и примена 
моторичких умења, навика и неопходних 
теоријских знања у свакодневним 
испецифичним условима живота и рада 
Подстицање раста,развоја и утицање на 
правилно држање тела 
Оспособљавање ученика да стечена 
знања,умења и навике користе у 
свакодневним условима живота и рада 
 

Спортске активности 
ван школе 

Крос РТС-а 
Међушколска спортска 
такмичења у оквиру Дечије 
недеље 
Спортска такмичења 
(општинска, окружна...) 
Посете спортским 
манифестацијама у граду 
Улична трка града 
 

 
 
12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
На основу члана 110. став 5. и члана 112. став 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/17 и 27/18- други закон) донет је Правилник о 

поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 
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угледа, части и дотојанства личности („Сл.гласник РС“, бр.65/2018) који се примењујњ почев од 

школске 2018/19. године. 

Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је усклађен са 

законом Републике Србије, која је законодавно уредила област заштите деце и ученика ( Закон 

о основама система образовања и васпитања (2009.), Посебни протокол за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривањ а у образовно–васпитним установама (2007. 

год.) и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (2010. год.). 

У Правилнику су детаљније и прецизније разрађене активности и дефинисане процедуре 

превенције и интервенције које су образовно-васпитне установе дужне да предузимају у циљу 

заштите деце и ученика од насиља. Овим актима, такође, одређене су обавезе и улоге свих 

који су укључени у живот и рад образовно-васпитне установе. 

У складу са наведеним, Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, у нашој 

школи усмерен је на области превенције и интервенције у оквиру којих су детаљно разрађене 

активности школског Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. 

У циљу превенције непожељних облика понашања, програмске области школског Тима, 

развијање толеранције и ненасилне комуникације, имплементиране су и у наставни процес 

кроз редовне и ваннаставне активности. У оквиру ЧОС-а, ОЗ-а, грађанског васпитања, секција, 

теме које се баве превенцијом насиља су приоритетне. 

Школски Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, значајни сегмент у 

своме раду посветио је и анализи стања у школи која обухвата: 

- процену реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 

- прати број и ефекте реализованих акција које промовишу сарадњу 

- процењује степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

- прати, доноси и контролише примену правила понашања унутар школе 

- Укључује ученике да активно планирају и реализују планиране превентивне активности 

- анализира сарадњу са другим установама 

- прати и анализира сарадњу са родитељима 

 



 

 

Програмски садржаји Активности Циљеви и задаци 
Превентивне активности Упознавање са правном регулативом Општим и 

Посебним протоколом 
Израда Програма за заштиту деце / ученика од 
насиља 
Дефинисање улога и одговорности у  примени 
процедура и поступак 
Развијање и поштовање богатства различитости и 
културе понашања у оквиру васпитно-образовних 
активности 
Организовање обука за ненасилну комуникацију и 
конструктивно решавање конфликата 
Организовање разговора, трибина, представа, 
изложби о безбедности и заштити деце/ученика од 
насиља 
Дефинисање правила понашања и последица 
кршења правила 
Развијање вештина ефикасног реаговања у 
ситуацијама насиља 
Умрежавање свих кључних носилаца превенције 
насиља(Савет родитеља, Школски одбор,Ученички 
парламент,Наставничко веће…) 

Циљеви програма: 
-стварање и неговање климе прихватања, 
толеранције и уважавања 
-подизање нивоа свести и повећање 
осетљивости свих укључених у живот и рад 
школе за препознавање насиља, злостављања и 
занемаривања 
-дефинисање поступака и процедура за заштиту 
од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 
-информисање свих укључених у рад школе о 
процедурама и поступцима за заштиту од 
насиља 
-спровођење поступака реаговања у 
ситуацијама насиља 
-успостављање система ефикасне заштите 
-праћење и евидентирање врста и учесталости 
насиља 
-саветодавни рад са ученицима са циљем 
ублажавања последица насиља 
Задаци програма: 
- сензитивизација колектива школе и ученика о 
проблему вршњачког насиља 
-едукација о проблемима насиља 
-уочавање и међусобно информисање о 
случајевима вршњачког насиља у школи 
-тимски рад на смањењу количине насиља у 
школи 
-комуникација са надлежним службама (Центар 
за социјални рад, МУП, Медицински центар) 
 

Интервентне активности Усклађена и доследна примена утврђених поступака 
и процедура у ситуацијама насиља 
Сарадња са релевантним службама 
Континуирано евидентирање случајева насиља 
Праћење и вредновање врста и учесталости насиља 
путем истраживања, запажања и провере 
Подршка деци која трпе насиље 
Рад са децом која врше насиље 
Оснаживање деце која су посматрачи насиља за 
конструктивно реаговање 
Саветодавни рад са родитељима 



 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 
Под дисриминацијом односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање 

којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави 

разлика или неједнако поступа односно врши пропуштање чињења (искључивање, 

ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групу лица, као и на чланове 

њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статус мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком 

пореклу, језику верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном доби, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим 

организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по 

другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 

Извршилац  дискриминације јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ или треће 

лице, као и установа, њени органи и тела који својим чињењем или пропуштањем чињења 

врше дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим 

релацијама. 

Дискриминисано лице јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ и треће лице, 

група – учесника у образовању, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и тела 

установе који су претрпели дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са 

њим. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте 

насилно. 

 
Програмски садржаји Активности Циљеви и задаци 

Превентивне активности -Упознавање са правном 
регулативом 
- Развијање и поштовање 
богатства различитости  у 
оквиру васпитно-
образовних активности 
- Организовање разговора, 
радионица, представа, 
изложби о вредности и 
прихватању различитости  
 

-Подизање нивоа свести и 
повећање осетљивости 
свих укључених у живот и 
рад школе за 
препознавање проблема 
дискриминације 
 

Интервентне активности -Пријава случаја 
дискриминације Тиму за 
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заштиту  
-Реаговање у случајевима 
кад постоји 
дискриминација 
(организовање разговора, 
радионица итд) 
- Саветодавни рад са 
ученицима, наставницима 
родитељима 
 

 
 
12. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

У циљу подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног 

коришћења слободног времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, развијања и 

неговања другарства и пријатељства у школи се реализују различите ваннаставне активности 

ученика у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

У табели су дати називи секција по разредима у којима ће се реализовати, а програми 

конкретних секција, дати су у посебном делу Школског програма. 

 
Први 
циклус  

Назив секције Разред недељни 
фонд 

годишњи 
фонд 

„типична" 
настава 

Чувари природе 1. 1 36 
Фолклор и ритмика 2. 1 36 
Млади истраживачи 3. 1 36 
Млади истраживачи 4. 1 36 

одељ. уч. 
са 

сметњама 
Креативна учионица први циклус 1 36 

 
Други 
циклус  

Назив секције Разред недељни 
фонд 

годишњи 
фонд 

„типична" 
настава 

Љубитељи музике 5. 1 36 
Музичка секција 6. и 8. 1 36 
Професионална оријентација 7-8. 1 36 
Програмерска секција 7-8. 1 36 
Драмска секција 5-8. 1 36 
Deutscher Klub 5-8. 1 36 
English Club 5-8. 1 36 
Ликовна секција 5-8. 1 36 

одељ. уч. 
са 

сметњама 

Ликовна секција 5-8. 1 36 

Секција се организује заједно са одељењима „типичне“ наставе. 
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13. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Имајући у виду циљ професионалне оријентације у основној школи, да  ученици добро 

процене своје способности и интересовања, стекну правилан став о свету рада и радном 

ангажовању, да доносе реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења за 

будуће занимање, пружање помоћи у ПО проширује се на све носиоце образовно-васпитног 

рада и обухвата целокупну популацију ученика од првог до осмог разреда.  

Учешћем у пројекту „Професионална оријентација у Србији“ школа је развила савремен 

програм професионалне оријентације који се организује као ваннаставна активност са по 

једним часом недељно за ученике 7. и 8. разреда. 

Прoграм професионалне оријентације се састоји из пет програмских модула, који примењени 

заједно омпгућавају младим људима да стекну свеобухватнији увид у сопствене склоности и 

путеве који их повезују са реалним светом рада. Пет корака до одлуке о школи и занимању:  

1. модул: самоспознаја – ученици откривају, истражују и сазнају своја интересовања, 

способности, вредности и визију будућности за своје професипнално оријентисање.  

2. модул: информисање о занимањима и путевима каријере - ученици истражују и бирају 

информације о школама, занимањима и каријери.  

3. модул: мрежа школа - ученици истражују и сазнају мрежу чкола за своје будуће занимање.  

4. модул: реални сусрети са школама и светом рада и занимања - ученици упознају школе, 

организације, предузећа.  

5. модул: одлука о школи и занимању – ученици знају шта желе и доносе своју одлуку за школу 

и занимање.  

Начин остваривања програма професионалне оријентације подразумева процес активног и 

интерактивног учења, што значи да се примењују методе које омогућавају активно учење и у 

оквиру процеса избора занимања, односно даљег школовања посебно поспешују развој 

кључних компетенција (разговор у одељењу, игре по улогама, рад у групама, мапа ума, 

портфолио професионалне оријентације, дебата за и против, и друге бројне методе). За 

реализацију реалних сусрета примењују се методе које омогућавају интерактивно учење у 

реалним ситуацијама школовања – рада у којима ученици активно учествују у истраживању и 

изналажењу решења: распитивања о школи, предузећу и струци, посета сајмовима ради 

информисања о средњим школама и занимањима итд. Реални сусрети захтевају темељне 
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припреме и накнадне обраде са ученицима, као и интезивну сарадњу између школа и 

предузећа. 

Пошто сви ученици 7. и 8. разреда немају обавезу да се определе за ову ваннаставну активност, 

сви ученици 7. разреда имају по три радионице на ЧОС-у, а ученици 8. разреда имају 4. 

радионице на ЧОС-у везане за професионалну оријентацију. Ученицима се нуди 

професионално саветовање код психолога у Националној служби за запошљавање јер смо са 

њим остварили одличну сарадњу.  Такође ученици имају могућност и да се обрате школском 

психологу када су у недоумици коју школу да упишу. 

У школи се реализују презентације средњих школа за ученике 8. разреда, а ученици одлазе у 

посете средњим школама. Воде их наставници који реализују Секцију „Професионална 

оријентација“ без обзира да ли похађају ову секцију.  

Ученици 8. разреда добијају едукативни материјал везан за избор занимања и информације о 

пробном завршном испиту, оствареним резултатима, организацији завршног испита. 

На родитељском састанку родитељи се информишу о њиховом учешћу у избору средње школе 

и такође о организацији пробног завршног, оствареним резултатима, организацији завршног 

испита. Информације о упису у средњу школу доступне су ученицима и родитељима на 

огласним таблама и facebook страници школе. 

 

14. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Брига о здрављу ученика заузима једно од кључних места у раду Школе.  

Програмом су обухваћени ученици од 1. до 8. разреда, а остварује се кроз различите садржаје 

наставних и ваннаставних активности, кроз сарадњу са локалном средином, здравственим 

установама, а посебно патронажном службом и одсеком за здравствено васпитање,  Заводом 

за јавно здравље, Црвеним крстом и МУП-ом.  

 

Циљеви програма су: 

 стицање знања и вештина, формирање ставова и понашања ученика у вези са 

здрављем и здравим начином живота  

 унапређивање 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. 
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Ред. 
бр. 

Активности Начин реализације Носиоци реализације 

1.  Систематски прегледи у 
Дому здравља „В. 
Влаховић“ 

Обављање прегледа у 
Дому здравља „В. 
Влаховић“ 

Здравствена установа 

2.  
Вакцинација ученика 

Вакцинација ученика у 
Дому здравља „В. 
Влаховић“ 

Здравствена установа 

3.  Стоматолошки преглед 
ученика 

Стоматолошки преглед 
ученика у Дому здравља 
„В. Влаховић“ 

Здравствена установа 

4.  Реализација тема везаних 
за здравље у оквиру 
часова редовне наставе и 
ваннаставних активности 

Предавања, радионице, 
ликовни и литерарни 
радови 

Учитељи, наставници, 
одељењске 
старешине, педагог, 
психолог 

5.  Предавање патронажне 
службе и одсека 
здравственог васпитања 
Дома здравља,  које се 
односе на одређени узраст 
(лична хигијена, здрава 
исхрана, пушење, 
алкохолизам, 
наркоманија, полне 
болести, контрацепција) 

Предавања, радионице 

Патронажна служба 
Дома здравља,  
Одсек за здравствено 
васпитање Дома 
здравља 

6.  Реализација тема везаних 
за безбедност Предавања МУП 

7.  Обележавање значајних  
датума везаних за  
здравствену превенцију 

Радионице, издрада 
паноа, ликовни и 
литерарни радови 

 

8.  Реализација тема везаних 
за здравствено васпитање 
на ЧОС-у и на 
родитељским састанцима 

Предавања 
Одељењске 
старешине, педагог, 
психолог 

9.  

Бављење спортом и 
физичким активностима 

Реализација часова 
физичког и здравственог 
васпитања, спортске 
активности,  
боравак на настави у 
природи и излету 

Наставници, 
одељењске 
старешине 



 

 

15. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно 

ученика из осетљивих друштвених група. Програм социјалне заштите подразумева пружање 

помоћи и оснаживање ученика засамосталан и продуктиван живот и регулисање питања 

социјалне искључености. Непосредно је повезан са интезивном сарадњом са Центром за 

социјални рад, организацијом Црвени крст, Народном кухињом, локалном самоуправом. Овим 

програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и 

оспособити га засамостално и несметано укључивање у образовно-васпитни процес. 

Специфичност наше школе јесте управо та што су нама већ традиционално окренути 

ученици ромске популације, који спадају у социјално угрожену групу становништва, као и 

ученици из социјално угрожениох породица. Препознатљивост наше школе и јесте управо тада 

школа тежи смањењу социјалне дистанце, која иначе јесте присутна у друштву, на најмању 

могућу меру.  

Школа традиционално организује и континуирано спроводи хуманитарне акције на 

нивоу школе, којима једнократно помажемо ученицима из социјално угрожених група. Такође 

смо повезани са свим групама грађана на нивоу локалне самоуправе које се баве 

хуманитарним радом и на тај начин прикупљамо помоћ нашим ученицима. 

Свесни смо да је овај вид подршке једнократно решење и да нисмо у могућности да га 

решимо сами без додатне подршке друштвених актера који су окренути овом слоју 

становништва. Из наведених разлога снаге смо усмерили ка укључивање у пројекте које 

подржавају хуманитарне организације на нивоу републике и да својим ангажовањем и 

искуством у раду помогнемо умањењу социјалних разлика у нашој земљи, које директно умеју 

да утучу и на осипање ученика из образовно-васпитног процеса. 

Када је то потребно наставници планирају укључивање социјално угрожених ученика у 

рад одељења, учење и игру бирајући адекватне садржаје и облике рада. 

Наставници као и Ученички парламент организују и различите хуманитарне акције за 

помоћ социјално угроженим ученицима како наше школе, тако и ван ње.  

Овај програм,такође, подразумева укључивање родитеља у читав процес 

превазилажења социјалних и животних тешкоћа ученика, као и осталих релевантних 

институција наше општине.  

Уз помоћ сарадње са Центром засоцијални рад, Црвеним крстом, Народном кухињом, 

службом друштвених делатности, локалном самопуравом, локалним удружењима грађана, 

Интерресорном комисијом школа пружа помоћ ученицима лошијег материјалног стања у 

видунабавке школског прибора, књига радног карактера, одеће, обуће, исхране,месечних 

карти за превоз, делимичног или потпуног особађања плаћањанаставе у природи... 
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Програм социјалне заштите представља добру основу за рано откривање и 

предупређивање тешкоћа са којима се ученици сусрећу. Такође, окосница је продубљивања 

сарадње са родитељима и релевантним установама из локалне заједнице, као и међусобног 

повезивањаова два чиниоца васпитно-образовног рада (породице и институција из локалне 

заједнице).



 

 

 
Области Садржаји Начин остваривања Циљеви и задаци 

Социјална 
подршка у школи 

-хуманитарне акције, прикупљање 
помоћи за социјално угрожене 
ученике- гардероба, обућа, 
школски прибор.. 

- организовање продајних изложби ученичких 
радова 
- хуманитарне приредбе 
- прикупљање хуманитарне помоћи 

Створити једнаке 
могућности за живот 
ученика у школи и 
подстицати социјалну 
укљученост; 
Свим ученицима 
обезбедити доступност 
услуга и остваривање 
права у социјалној 
заштити; 
Пружање помоћи 
ученицима у 
превазилажењусоцијалних 
и животних тешкоћа; 
Предупредити 
злостављање, 
занемаривање и 
експлоатисање свих 
ученика, са нарочитим 
освртом на ученике из 
социјално угрожених 
група. 
 

-сензибилизација ученика, 
наставника и родитеља за 
разумевање неопходности 
превазилажења социјалних 
дистанци 
-могућности превазилажења 
социјалних дистанци 

-Аплицирање ка пројектима који пружају 
подршку социјално угроженим ученицима 
- Упознавање ученика у оквиру редовне наставе 
и ваннаставних активности о постојању 
социјалних разлика у сопственој средини, као и 
о могућностима њиховог превазилажења 
-укључивање социјално угрожених ученика у 
све облике рада установе 
- Организација предавања, трибина, за 
наставнике и родитеље 
-пружање социјалне подршке ученицима кроз 
прилагођавање наставних и ваннаставних 
садржаја као и кроз организацију рада 
-Омогућавање доступности рачунара свим 
ученицима 

Социјална 
подршка ученика 
уз сарадњу са 
локалном 
средином 

Сарадња са Центром за социјални 
рад 
Сарадња са Црвеним крстом 
Сарадња са народном кухињом 
Сарадња са службом друштвених 
делатности локалне самопураве 
Сарадња са локалним удружењима 
грађана који се баве хуманитарним 
радом 

Обавештавање Центра за социјални рад и 
тражење помоћи у случајевима када је то у 
интересу наших ученика 
Реализација хуманитарних акција, пројеката, 
обука, трибина 
Прикупљање помоћи у виду хране за народну 
кухињу и обезбеђивање оброка за угрожене 
ученике 
Обезбеђивање месечних карти за ученике 
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Сарадња са Интерресорном 
комисијом 
Учествовање у хуманитарним 
акцијама које се организују на 
нивоу локлане средине и читаве 
земље 

путнике 
Упућивање ученика на интерресорну комисју 
ради пружања додатне социјалне подршке 
Акције солидарности 



 

 

16. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

Програм заштите и унапређења животне средине има за циљ стицање знања о 

друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, 

обогаћују или угрожавају животну средину, као и да код ученика развије правилан однос 

према људима и животној средини. 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда, школе и 

друштвене средине. 

Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне заједнице чиме би се 

обезбедило остваривање планираног циља и задатака. 

Активности су усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса. 

Очување природних ресурса односи се и на упознавање са коришћењем и рационалном 

употребом тих ресурса у области енергетике. Ученици се информишу о значају очувања 

животне средине, са посебним освртом на њихов лични допринос и ангажовање у реализацији 

акција на нивоу школе и локалне заједнице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Области Садржаји Начин 
остваривања 

Циљеви и задаци 

Развијање еколошке 
свести ученика кроз 

наставу и 
ваннаставне 

активности у школи 

- Едукације ученика о екологији и 
животној средини, угрожености,                                                                                               
заштити и унапређењу кроз 
различите наставне предмете 
нарочито Чуваре природе, Свет 
око нас, Биологију, Географију, 
Хемију, Физику,Техничко 
образовање, Технику и 
технологију, ЧОС. 
- Обележавање различитих 
еколошких датума 

Предавање, 
Разговор, 
Дискусија, 

Радионице, 
Цртежи, 
Састави 

Израда паноа, 
Посматрање, 

Практичан рад 
 

- развијање позитивног односа према 
природи и природним изворима (тлу, шумама, води, 
ваздуху) полазећи од тога да је човек део природе и 
да мењајући природу мења и себе оплемењујући или 
угрожавајући природу и себе,  

- развијање свести да је природна и насељена 
средина јединствена и недељива средина живљења 
човека као природног и друштвеног бића,  

- развијање културе односа према природним 
и радом створеним вредностима и посебно према 
становању, уређењу школе, места и околине, 
полазећи од тога да тиме изграђује културну средину 
човековог живљења,  

- упознавање еколошких процеса и 
законитости који се одигравају у животној средини, 
узрока и услова који нарушавају њену равнотежу, 
последица које из тога произилазе и начине њиховог 
превладавања, 

- упознавање градитељских, техничких и 
технолошких радњи и процеса, њихове вредности али 
и ограничења и могуће последице у угрожавању 
средине и простора и њихово отклањање,  

- оспособљавање ученика да буду активни 
учесници у процесу преображаја своје средине, да 
могу да примене потребна знања понашања и 
искуства у очувању природе управљању природним 
изворима и производним поступцима, у изградњи 
насеља и уређењу простора, 

Развијање еколошке 
свести ученика кроз 
различите посете и 
очигледну наставу 

ван школе 

- Посете Националним 
парковима, 
- Ботаничким баштама, 
- Пољопривредним предузећима, 
- Зоо вртовима 
- Посете друштвима за заштиту 
животиња 
- Гледање еколошких филмова у 
Биоскопу 

Учешће у 
еколошким 

акцијама 

- Уређивање школског дворишта, 
паркова и улица у месту 
- Уређивање учионица 
- Неговање постојећег садног 
материјала у дворишту и 
ентеријеру школе. 
- Учешће у различитим 
еколошким акцијама (садња 
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садница, кречење..., Дани вода – 
борба за чистији канал) у сарадњи 
са Еколошким покретом 

- стицање одговарајућих знања и понашања у 
уређивању стана, школе, насеља, култивисању засада, 
изградњи грађевина, те познавање мера и техника 
очувања животне средине и развијање активног 
односа, потребе и умења у функционалном и 
естетском обликовању животне средине 



 

 

17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
  

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном самоуправом. 
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и 

начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. 
Као оснивач школе локална самоуправа значајно утиче на рад школе, а првенствено кроз различите облике финансирања, од свакодневног 

рада, до унапређења материјално-техничких услова. Одељење за друштвене делатности прати рад школе, а такође и инспекцијске службе.  
Град Врбас спада у средње развијене градове, те има различите и бројне институције са којима школа има могућности да сарађује остварујући 

образовно-васпитни рад. 
 

Сарадња са локалном самоуправом  Активности 
Одељење за друштвене делатности Израда плана сарадње, достављање извештаја, 

сарадња са интерресорном комисијом... 
Финансијски сектор Израда финансијског плана, 

извештаји о реализацији финансијског плана, 
обезбеђивање новчаних средстава за материјално 
техничке услове рада школе 

Инспекцијске службе Обилазак инспектора 

 

Сарадња са друштвеном средином 
 

Активности Циљеви и задаци 

Сарадња са 
културним 
установама и 
локалним 
медијима 

-градска библиотека „ Данило Киш“ 
-градски музеј 
-Дом културе 
-ТВ Бачка 
-радио Врбас 

разговори, 
предавања, 
трибине, 
посете, 
систематски прегледи, 
саветовања, 
консултације, 
учешће на конкурсима, 

Унапређење свих облика рада школе. 
Промоција угледа школе.  
Јачање угледа локалне средине у широј 
друштвеној заједници. 
Припремање ученика за активно учешће у 
друштвеном животу. Развијање осећаја 
припадности и друштву и граду.  
 

Сарадња са 
спортским 
установама 

-градски спорстки клубови 
-центар за физичку културу „ Драго 
Јововић“ 
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Сарадња са 
здравственим 
установама 

Дом здравља „ Вељко Влаховић“ и 
Општа болница Врбас 

акцијама, 
спорстким манифестацијама, 
обуке, 
реализација стручне праксе, 
семинари, 
пројекти, 
професионална оријентација 

Сарадњаса 
социјалним 
установама 

Црвени крст, Центар за социјални 
рад 

Сарадња са 
друштвеним 
организацијама 

Национална служба за 
запошљавањње 
Локална самоуправа, 
ИРК,  
Месна заједница, 
МУП 
Предшколска установа 
друге школе 
Канцеларија за младе 
Удружења грађана 

Сарадња са 
привредним 
установама 

Локалнапредузећа и фирме 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

18. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Области Садржаји Начин остваривања Циљеви и задаци 
Информисање 
родитеља и 
старатеља 

Информације о раду и 
напредовању ученика 
Информације од значаја за рад 
одељења, разреда и школе 
Информације о ваннаставним 
активностима 

Организовање и реализација 
родитељских састанака 
Организовање Отворених врата – 
термина када родитељи имају 
могућност да са наставницима 
разговарају о раду и напредовању 
ученика 
Месечно организовање Отвореног 
дана, када родитељи, односно 
старатељи могу да присуствују 
образовно-васпитном раду 
Уређивање огласне табле за 
родитеље у просторијама школе 
Редовно ажурирање школског сајта  

Унапређивање образовно васпитног 
рада школе и побољшање ефеката тог 
рада, 
Усаглашавање васпитних стилова, 
Пружање заједничке додатне подршке 
ученику, 
Оснаживање родитеља у адекватном 
васпитном деловању на дете, 
Повећање квалитета сарадње родитеља 
и наставника, 
Стицање увида у рад школе, 
Активно учешће у процесу одлучивања 

Укључивање 
родитеља и 
старатеља у 
наставне и 
остале 
активности 

Сарадња и учешће родитеља у: 
наставним и ваннаставним 
активностима, пројектима, 
стручним активима и школским 
тимовима, 
организацији и реализацији 
приредби, изложби, спортских и 
других такмичења и сл., 
реализацији излета, посета, 

Асистирање у настави, 
Сарадња и учествовање у раду 
Евалуиација рада школе, 
Организација и реализација 
различитих акција 
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екскурзија ученика, 
у организацији и реализацији 
радионица, хуманитарних акција, 
добротворног бала 
 
Учешће родитеља у евалуацији 
васпитно-образовног рада и 
квалитета рада установе кроз 
процес самовредновања квалитета 
васпитно-образовне праксе, 
 
Учешће у изради и реализацији 
индивидуалног образовног плана. 
 

Укључивање 
родитеља и 
старатеља у 
процес 
одлучивања 

Учешће и одлучивање у складу са 
законском регулативом Укључивање родитеља у Савет 

родитеља Школе, 
Укључивање родитеља у Школски 
одбор 

Едукација и 
саветодавни 
рад са 
породицом 

Зрдавствена едукација 
Педагошка едукација 
Психолошка едукација 

Саветовања и едукације 
(здравствене, педагошке и 
психолошке) родитеља на 
индивидуалним, групним и 
родитељским састанцима која воде 
одељењске старешине, педагошко-
психолошка служба, Одсек за 
здравствено васпитање, МУП... 
Обуке за родитеље кроз учешће на 
различитим трибинама, семинарима, 
предавањима... 



 

 

19. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
  

Екскурзија, настава у природи, посете и излети су облик образовно-васпитног рада 

предвиђен наставним планом и програмом за први и други циклус. 

 Посете ученика трају до три часа у зависности од плана који треба реализовати.

 Излети трају највише један дан, и то у најближој околини. 

 Екскурзију за школску годину утврђује школски одбор. 

 Екскурзија мора бити организована тако да има образовни, васпитни и забавни циљ. 

 Испуњавање васпитног дела циља треба да садржи све елементе који помажу, утичу и 

доприносе развоју личности ученика. 

 Забавни циљ мора се испунити таквим садржајима да изведена екскурзија ученицима 

остане у трајној и пријатној успомени.  

 Екскурзија се организује за ученике oд петог до седмог разреда до два дана, а за 

ученике осмог разреда до три дана екскурзија. 

Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 

седам до десет дана. 

 Организација екскурзије и наставе у природи се састоји из следећих делова: 

 а) припреме екскурзије и наставе у природи (стручни и технички део) 

 б) извођење екскурзије и наставе у природи. 

 ц) закључак (анализа и извештај) изведене екскурзије и наставе у природи. 

Анализа изведених екскурзија и наставе у природи треба да обухвати: стручни део, 

технички део, да да општи утисак и закључак руководства екскурзије.  

 Извештај о изведеној екскурзији и настави у природи подносе руководиоци екскурзије 

и наставе у природи директору и школском одбору, најкасније 5 дана по повратку са пута. 

Напомена: у складу са одлуком Школског одбора о избору дестинације, садржај, план и 

програм екскурзије и наставе у природи ће бити конкретизован. 



 

 

 Области Садржаји Начин остваривања Циљеви и задаци 
Екскурзије Уочавање облика рељефа и 

површинских вода у околини и 
природно- географских одлика 
Србије 
Посматрање карактеристичних 
биљака и животиња 
посете заштићеним природним 
подручјима 
Упознавање са клутурном 
баштином завичаја и отаџбине 
Развијање способности 
оријентације у простору и времену 
 

Облици рада: 
фронтални, групни, индивидуални 
Методе: 
монолошка, дијалошка, 
демонстративна 
Активности ученика: 
Уочава, посматра, усваја знања, 
проширује и продубљује знања, 
закључује, оријентише се у 
простору и времену, игра се... 
Активности наставника: 
Организује, планира,  руководи, 
усмерава, демонстрира, 
реализује, вреднује, извештава... 
 
 

Проширивање и продубљивање стечених 
знања, 
Продубљивање и утврђивање материје 
одређене на часовима у школи, ради 
повезивања теоретске наставе са 
практичним радом, 
Упознавање појава, односа у природној и 
друштвеној средини,  
Непосредно доживљавање вредности 
нашег друштва, културног и духовног  
наслеђа наших народа и народности, 
Упознавање са историјским местима и 
догађајима у нашој ближој и даљој 
прошлости. 
Развијање свестране личности, 
Неговање другарства, хуманих односа 
међу половима, припадности заједници... 
 
 
 

Настава у 
природи 

Посете и 
излети 

Посете радним организација,  
пољопривредним и сточарским 
фармама, 
привредним друштавима и јавним 
предузећима 
 
Рекреација и посматрање промена 
у природи по годишњим добима. 
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20. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
  

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, образовно-васпитне и културне делатности сваке школе. 
У њој се прикупља, обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа ученицима и наставницима. Поред тога школска библиотека 

учествује у културној и јавној делатности установе и уско је повезана са наставним процесом уопште. 
 

Области Садржаји Начин остваривања Циљеви и задаци 
Образовно-
васпитни рад 
са ученицима 

Упознавање ученика са библиотеком и правилима 
рада у школској библиотеци за све прве разреде, 
Педагошка помоћ ученицима у избору литературе и у 
истраживачком раду, 
Помоћ у реализацији одређених часова одељењске 
заједнице. 
Сарадња са секцијом „Читалачки клуб“. Разговори, савети и 

упутства за коришћење 
библиотеке, 
Радионице, предавања, 
изложбе, сусрети, 
Израда паноа, плаката, 
Набавка и стручна обрада 
нових књига, 
Евидентирање,  
Евалуација, 
Извештавање 

Организован и програмиран 
библиотечко-наставни рад као 
основ васпитно-образовног 
процеса 
Системско и организовано 
упознавање ученика са свим 
врстама библиотечко-
информационе грађе, 
Оспособљавање ученика за 
самостално коришћење извора 
информација и коришћење свих 
извора знања 
Пружање информација и 
сазнања неопходних за успешно 
учествовање у савременом 
друштву заснованом на 
информацијама и знању 
Формирање навика код ученика 
за коришћење библиотеке ради 
перманентног обазовања 
Омогућавање ученицима да 
овладају вештином учења, 
разијање стваралачке маште 

Стручни рад и 
информацијска 
делатност 

Сређивање података о спроведеној ревизији у 
школској библиотеци, 
Израда годишњег плана и програма рада библиотеке, 
Сређивање каталога библиотеке, 
Сарадња са наставницима свих стручних актива ради 
набављања потребних наслова везаних за наставу 
Дневна и месечна статистика коришћења 
библиотечке грађе 

Културна и 
јавна 
делатност 
библиотеке 

Планирање културних садржаја, изложби, трибина, 
промоција, такмичења... 
Организовање књижевних вечери 
Обележавање месеца књиге 
Сарадња са Градском библиотеком  
Сарадња са библиотекама осталих школа 
Сарадња са Националним удружењем Мађара  
Сарадња са градским музејом 
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Стручно 
усавршавање 

Праћење нових каталога 
Праћење стручне педагошке и методичке литературе, 
Присуство стручним семинарима 

Сарадња библиотекара са 
наставницима и стручним 
сарадницима у школи 
Усклађивање програма 
библиотеке са пројектима 
везаним за наставу и ван ње, 
организовање часова у 
библиотеци, посете сајмовима 
књига итд. 
 

Сарадња са 
осталим 
службама и 
стручним 
већима школе 

Израда финансијског плана школе везан за део 
набавке књига, 
Заједничко организовање акција на нивоу школе 
везан за куповину и обогаћивање библиотечког 
фонда 
Опремање библиотеке новим намештајем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

39 
 

 
 
 
 
 



 

 

21. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА ИЗ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
  
 Програм превенције осипања ученика из образовног система, наша школа је прошла у 

оквиру пројекта „ Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије, који 

је подржанод стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Центра за 

образовне политике и УНИЦЕФ-а.  

У оквиру пројекта, чланови Тима за превенцију осипања су прошли обуку за механизме 

примене програма, а потом су се кроз интерне обуке у пројекат укључени и остали запослени у 

школи. 

Након успешне реализације пројекта, школа је наставила са активностима везаним за 

реализацију сваладане обуке. 

 

 
 
 
 
 

КОМПОНЕНТЕ МОДЕЛА 
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И 

СПРЕЧАВАЊА 
ОСИПАЊА 

АКТИВНОСТИ 
ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 
МОДЕЛА 

Систем за рану 
идентификацију и 

реаговање 

1.Идентификовање индикатора 
осипања 
2.Идентификација ученика под ризиком 
осипања 
3.Идентификација потреба 
појединачних ученика 
4.Креирање садржине индивидуалног 
плана подршке за превнцију осипања за 
сваког идентификованог ученика 
5.Спровођење и надгледање 
спровођења интервенција предвиђених 
индивидуалним планом подршке, као и 
ревидирање плана ( по потреби) 
6.Евалуација ефеката интервенције 

Евалуација се врши 
континуирано током 
целог пројекта, 
преко података који 
ће бити прикупљани 
у школи, преко 
извештаја ментора, 
преко студија о 
почетном стању и 
студија о завршном 
стању, које израђује 
носилац пројекта 
 

Додатне мере 
превенције и 

интервенције на нивоу 
школе 

1.Сарадња са родитељима 
2.Вршњачка подршка и вршњачка 
интервенција 
3.Реконцептуализација допунске 
наставе 

Јачање капацитета 
запослених у школи и 

мењање школске 
културе 

1.Стручно усавршавање Тима за 
превенцију осипања 
2.Стручно усавршавање наставног кадра 
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22. ПРОГРАМ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
  
 Тим за обезбеђење квалитета и развој школе стара се о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање Школског програма, стара се 

о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада 

наставника и стручних сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика, наставника и 

стручних сарадника.  

Овај тим чине представници запослених, родитеља или старатеља, Ученичког 

парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњаци за поједина питања. Директор 

и стручни сарадници су стални чланови овог тима.  

 Улога овог тима у функционисању интерног система квалитета посебно је значајна у: 

- развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа; 

- коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе; 

- давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручних сарадника; 

- праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве 

квалитетног образовно-васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања; 

- праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате 

 

23. ПРОГРАМ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 
Професионални развој наставника је процес унапређивања вештина и компетенција наста- 

вника у циљу унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика. Осим 

семинара који се нуде екстерно, значајан део професионалног развоја појединца одвија се у 

школи. То значи да се професионални развој не може свести на повремене семинаре и 

професионална окупљања. Професионални развој јесте дугорочан интегративни процес током 

којег се, кроз учење, практичан рад и истраживачку делатност, развијају и унапређују знања, 

вештине и способности појединца. Пролазећи кроз овај процес, наставник постаје практичар 

који промишља и у складу са својим потребама и потребама школе поставља циљеве властитог 

професионалног развоја. 

Предуслови за континуирани професионални развој наставника: 

1. Образовни систем који омогућава и подржава професионални развој. 

2. Професионална и лична аутономија. 
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3. Испољавање креативности и иницијативе у имплементацији промена. 

4. Настава усмерена на ученика. 

5. Тимски рад приликом планирања, припреме, реализације и анализе наставног процеса. 

6. Сарадња са родитељима и локалном заједницом. 

7. Стална процена и самопроцена сопственог рада. 

8. Напредовање у професији које је стимулисано на различите начине. 

Професионални развој је резултат међудејства обуке и искуства, тако да укључује: 

- формално искуство (базично образовање, семинаре, менторство, радионице, 

професионална окупљања), 

- неформално искуство (праћење стручне литературе, интернета, емисија посвећених 

образовним питањима), 

- самоевалуацију и истраживање образовно-васпитне праксе. 

Професионални развој на нивоу школе обухвата читав циклус професионалног развоја: 

1. Процену потреба 

2. Утврђивање приоритета професионалног развоја 

3. Планирање професионалног развоја наставника 

4. Имплементацију 

5. Праћење и евалуацију 

Циљеви и задаци тима за професионални развој: 

– Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе 

– Обавештавање наставника о актуелним семинарима 

– Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње 

– Организација одржавања семинара у школи 

– Праћење рада приправника 

 

24. ПРОГРАМ ТИМА ЗА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 
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, кроз сарадњу и координацију активности више наставника, 

односно наставних предмета, примену ИКТ у настави, иновирање метода рада на часу, 

употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Примењиве су у 

различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака и 
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неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и 

запошљавање и чине основу за целоживотно учење.  

Опште међупредметне компетенције за крај 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. 

Задатак Тима за развој МПК је да активно учествује у развоју међупредметних компетенција 

ученика и развијању предузетничког духа, планирању и евалуацији планова стручних већа, да 

подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове.  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из 

опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: 

1. Учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

2. Израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом 

3. Прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката школе, чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

4. Учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво 

5. Сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности 

 
 
25. ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ – тематска настава 
 

Као један од приоритета Школског развојног плана је унапређивање наставног процеса кроз 

интердисциплинарни приступ настави, тематска настава. 
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Тематски садржаји планирају се почетком године: годишњим, месечним, недељним и дневним 

планом рада наставника; планом Стручних актива и већа или Одељенског и Наставничког већа 

као и Годишњим планом рада школе. 

Развојни циљ:  

Увођење иновација у наставни процес школе реализацијом тематског дана/тематске недеље 

- Подстицање мотивације, креативности и интелектуалне радозналости ученика 

- Помагање ученицима разумевања суштине наставних садржаја 

- Омогућавање ученицима усвајања функционалних знања 

- Укључивање ученика у планирање, припремање и реализацију активе. 

- Повећавање задовољства ученика и наставника 

- Омогућавање тимског рада наставника 

- Оснаживање наставника за међупредметно повезивање 

Задаци: 

а) Перманентно стручно усавршавање наставника 

б) Планирање и организовање тематског дана/недеље 

в) Реализација тематског дана/недеље 

г) Писање припреме 

д) Уврстити тематско планирање у Школски програм и у Годишњи план рада школе, у годишњи 

и месечни план рада наставника 

ђ) Реализација тематског дана/недеље 

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ 

Организација стручних 
семинара за наставнике 

Стручно оспособљавање наставника за примену 
иновативних наставних метода 

Садржинско и временско 
усаглашавање садржаја 
наставних предмета на нивоу 
разреда  

Остваривање  међупредметног повезивања и развијање 
међупредметних компетенција 

Планирање тема Стварање услова за реализацију тематског дана/недеље 
избором тема и планирањем рада 

Организација тематског 
дана/недеље 

Стварање услова за реализацију тематског дана/недеље, 
организацијом наставног процеса 

Евалуација активности Добијање повратне информације о квалитету реализације 
тематског дана/недеље у циљу даљег унапређивања 
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Садржај и динамика тематске наставе за школску 2022/23. годину биће прецизирана 

почетком школске године у Годишњем плану рада школе. 

 

26. ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

Циљеви програма: 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општимциљевима 

основног образовања (три општа циља) 

1.Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе 

2.Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима 

како би допринела/допринео добру у друштву 

3.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 

 

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

 важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се 

развој свих потенцијала) 

 фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања) 

 оспособити ученика за самостално учење 

 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

 потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода) 

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 

 развијање духовне димензије живота 

 поштовање различитостииважносттолеранције 

 партнерство у образовању  

 улога технологије у образовању 

 брига о деци са посебним потребама 

 

Кључна подручја развоја 

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и 

установљавањем културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и; 

комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних 
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хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и 

других; објективна самоевалуација; јачање потреба за интерперсоналним везама. 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању 

интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање са  друштвено 

прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог 

осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са 

елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима. 

Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и 

проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за 

самоучење и самоедукацију. 

Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда 

захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних читатељских  

вештина и изражајног  читања и рецитовања. 

Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању 

претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да довољно брзо 

пишу како би писање користили  као алат. 

Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе 

стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да 

науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 

Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности 

креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, 

генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим 

концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких 

законитости; коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије 

везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; 

упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-

техничких вештина. 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером 

живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање поезије и прозе и 

експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном литературом; 

креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.  

Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и 

изражајима блиским узрасту ученика. 

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре 

из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације 
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покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; 

елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 

 

 

 

Садржаји програма 

      Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем 

рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним 

планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом 

боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све 

активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и 

усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с 

претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и 

могућности детета.  

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру 

игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за 

развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну 

пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену 

јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима 

допринети развоју друштва. 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним 

могућностима ученика, препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика рада како би 

се детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје 

те максимално опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников други 

дом, са свим особинама пријатног и  пријатељског окружења. 

Важна педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 

 мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост 

 да дете буде активно у процесу учења 

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења 

 дечије тренутно окружење осигурава контекст учења 

 у центру процеса учења је језик 

 дете треба  учити вођен активностима и методама откривања 
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 дужни да упутимо дете у естетску димензију учења 

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 

Начини организације и облици рада:  

 курикуларни приступ (уместо предметно-сатног) 

 интегрисано учење и поучавање 

 мултидисциплинарни приступ  

 тимско и сарадничко учење  

 истраживачка настава 

 искуствено учење 

 проблемска настава 

 пројектна настава 

 учење кроз игру, праксу, учење за живот 

 факултативни програми (спортске активности) 

 ванучионична и теренска настава 

 ваннаставне активности 

 

Услови за извођење програма (имплементација) 

    Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у 

просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада продуженог 

боравка. 

Током боравка у школи ученицима је  осигуран један кувани топли оброк . Како би се 

ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка,  

терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. 

Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, 

опремљени аудио-визуалном опремом и дидактичким помагалима. 

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за 

прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). 

 

 

27. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

У складу са законским основама, установа је ангажовала стручну агенцију која се бави 

пословима из домена заштите безбедности и здравља на раду. 

Агенција ће обављати следеће послове у складу са Закона о безбедности и здрављу на раду  и  

то: 
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1. Спроводи поступак процене ризика;  

2. Врши контролу и даје савете Послодавцу у планирању, избору, коришћењу и 

одржавању средстава за рад, опасних материја  и средстава и опреме за личну заштиту на 

раду; 

3. Учествује у опремању и уређивању радног места  у циљу обезбеђивању безбедних  и  

здравих  услова рада; 

4. Организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

5. Организује превентивне  и  периодичне прегледе  и  испитивања опреме за рад; 

6. Предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним 

ризиком ; 

7. Прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду; 

8. Прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и 

болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са 

предлозима мера за њихово отклањање ; 

9. Припрема и спроводи оспособљавање запослених  за безбедан и здрав рад; 

10. Припрема упутства за безбедан  рад и контролише њихову примену ; 

11. Забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад, у случају када утврди 

непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 

12. Сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области 

безбедности и здравља на раду; 

13. Води евиденцију у области безбедности и здравља на раду код Послодавца. 

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести  Послодавца и 

представника запослених код Послодавца о забрани рада из става 1. тачка 11) овог члана. 

Ако Послодавац, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11), наложи запосленом да 

настави рад, лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах извести 

надлежну инспекцију рада. 

Лице за безбедност и здравље на раду непосредно је одговорно  послодавцу  код кога обавља 

те послове и не може да трпи последице ако свој посао обавља у складу са Законом о 

безбедности и здрављу  на раду. 


