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ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 

КРАЉЕВО 

Број : 548 

20.06.2022. године 

 

                          На основу члана 61. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018) и члана 27 Закона о 

основном образовању и васпитању  ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013 и 

101/2017)  Школски одбор Основне школе „Светозар Марковић“ у Краљеву, 

на седници оджаној 20. јуна 2022. године донео је 

 

 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Школског програма за I и II циклус основног образовања и 

васпитања за период 01.07.2022-30.06.2026. године 

(школска 2022/23, 2023/24, 2024/25. и 2025/26. година) 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

_____________________________________________ 

Срђан Мурганић 

 

 

 

Краљево, 20. јун 2022. године 
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Важна напомена: 

Школски програм представља резултат заједничког ангажовања запослених и Стручног актива за развој 

школског програма. Садржај Школског програма, делом или у целости, не сме се копирати, репродуковати, 

поново објављивати, слати, преносити, или дистрибуирати на било који начин, без изричите писане 

сагласности директора школе. Неовлашћена измена садржаја, или његово коришћење у било које друге 

сврхе, представља повреду закона који се тичу заштите ауторских права. 

 

СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

СУШТИНА И СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

ИСХОДИ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

  

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Програм здравственог васпитања ученика 

Програм корективно- педагошког рада 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И ЛОКАЛНОМ 

СРЕДИНОМ 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ПРОГРАМ ИНКЛУЗИЈЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

Начин прилагођавања програма ученицима са посебним образовним потребама 

израдом ИОП-а 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

Програм стручног усавршавања приправника  

Планирање рада наставника 

Припремање наставника за реализацију часова 

Унапређивање образовно- васпитног рада 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

ПРОГРАМ РАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ И ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА 

НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА, СА 

НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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СУШТИНА И СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Основно васпитање и образовање остварује се на основу Школског програма. 

Школски програм доноси орган управљања школе – Школски одбор за период од четири 

године. Школски програма израђује се у складу са Националним оквиром образовања и 

васпитања, који је уједно и основа за израду планова и програма наставе и учења.  

Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда 

постигнућа, кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних 

компетенција,према потребама ученика и родитеља/старатеља школе и локалне заједнице. 

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања  је 

основни радни документ који обухвата све садржаје, процесе и активности који су 

усмерени на остваривање циљева, задатака и исхода образовања и васпитања, а који су 

регулисани на националном и школском нивоу. 

Школски програм наставницима и стручним сарадницима даје базичне 

професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног образовно-

васпитног рада  од првог до осмог разреда обавезног образовања. 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. 

Сврха Школског програма је: 

 Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, 

неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

 Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да 

успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси 

демократском, економском и културном развоју друштва. 

Стручни актив за развој школског програма ОШ „Светозар Марковић" усвојио је 

концепт и координирао израду Школског програма за први  и други циклус основног 

образовања и васпитања. У изради школског програма учествовали су чланови свих 

стручних већа и тимова у складу са областима образовно-васпитног рада које реализују у 

школи. 

           Школски програм садржи обавезни, изборни и факултативни део.  

           Школски програм се остварује на српском језику. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања (Службени гласник РС, 

број 98/2017) 

 Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС 88/2017, 

27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021.) 

 Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 129/2021, 129/2021 - др. закон) 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС 12/04, 

54/07, 104/09,36/10) 

 Закон о ученичком и студентском стандарду (Сл.  гласник РС 18/10, 55/13,27/18,10/19) 

 Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/2018); 

 Закон о друштвеној бризи о деци ( Сл. гласник РС 29/01,16/02,62/03 и 113/17) 

 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (Сл. гласник РС 30/10) 

 Правилника о плановима и програмима наставе и учења, и то: 

Први 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, бр 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

Други разред: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образова-

ња и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021);  

Трећи разред: Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образова-

ња и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020 и 6/2020) 

Четврти разред: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног обра-

зовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/2019, 6/2020 и 

7/2021) 

Пети разред: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања програму наставе и учења за за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 15/2018, 

18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020 и 17/2021)  

Шести разред: Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 18/2018)  

Седми разред: Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 5/2019, 1/2020, 

6/2020, 8/2020, 5/2021 и 17/2021) 

Осми разред: Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2019, 2/2020, 

6/2020, 5/2021 и 17/2021) 

 Правилника о наставним плановима и програмима, и то: 

Верска настава: 
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Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред 

основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 

11/2016) 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти 

разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за четврти разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016) 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2016) 

Техника и технологија: 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 6/2017) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/2018) 

Информатика и рачунарство: 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 6/2017) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/2018) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/2019) 

Физичко и здравствено васпитање: 

Правилник о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 6/2017) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/2018) 

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 3/2019) 
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Правилник о изменама Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10/2019) 

 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС 

34 /2019, 59/2020, 81/2020.) 

 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка (Службени гласник РС, број 77/2014) 

 Правилник о програму за остваривање  екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања (Просветни гласник 25/2019) 

 Правилникo организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи"Службени гласник РС", број 30/2019) 

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

занемаривање (Сл. гласник РС 46/2019, 104/2020) 

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и 

васпитања (Сл. гласник РС 22/2016) 

 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл. гласник РС 68/18) 

 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. 

године(Службени гласник РС 80/2020) 

 Правилник о ближим упутсвима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену  и вредновање (Службени гласник РС 74/2018) 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику (Сл. гласник  РС 24/2018) 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (Сл. гласник РС  

37/93, 42/93) 

 Правилник о условима у поступку напредовања ученика основних школа (Сл. гласник 

РС  47/94.) 

 Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математике и природа и друштво (Службени гласник РС - 

Просветни гласник 5/2011) 

 Првилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај 

обавезнног образовања (Сл. гласник РС – Просветни гласник 5/2010); 

 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик (Сл. гласник РС – Просветни гласник 78/2017) 

 Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа (Сл. гласник 

РС  14/2018) 

 Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби ("Сл. 

гласник РС", бр. 42/2016, 45/2018) 

 Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011) 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0.pdf


8 |  с т р а н а

 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник 

РС  22/05, 51/08, 105/2015 и 48/16, 88/2015 и 9/2022) 

 Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника (Сл. гласник РС 109/2021) 

 Правилник о упису ученика у средње школе ( Сл. гласник РС 42/2022 и 57/2022)  

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Сл. 

гласник РС –  Просветни гласник  1/2011, 1/2012, 1/2014  и 2/2018) 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл. гласник РС – 

Просветни гласник  5/12)  

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 75/2016, 

45/2018) 

и осталих докумената, одлука, закључака и препорука Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Владе РС, Школске управе - Краљево и Одељења за друштвене 

делатности - Краљево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-cenus-srednje-nezvani%C4%8Dno-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.docx
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-cenus-srednje-nezvani%C4%8Dno-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.docx
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ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Реализацијом Школског програма ообезбеђује се остваривање: 

1. Циљева основног образовања и васпитања 

2. Кључних компетенције за целоживотно учење  

3. Општих међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања 

4. Исхода у основном образовању и васпитању 

5. Образовних стандарда за крај првог и другог циклуса основног образовања и 

васпитања 

 

 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

 

1) Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика 

2) Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толераницје 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 одрживаог 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; 

7) Развијање компетеницја 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 компетеницја за целоживотно учење и међупредметних 

компетеницја у склау са развојем савремене науке и технологије; 

10) Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације 

за учење, способности за тимски рад, способности за самовредновање, 

самоиницјативе и изражавање свог мишљења; 

11) Оспособљавање за доношење ваљаних одлукао о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота, 

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

и неогвање дургарства и пријатељства; 

13) Развијање позитивних људских вредности; 
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14) Развијање компетеницја 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 личности; 

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 рока трајања и смањеним напуштањем школовања; 

18) Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

  

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  

 

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 имишљења 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; 
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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 

креативнихидеја, искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, 

ликовна уметност и друго. 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

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 и 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. 
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ИСХОДИ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и 

бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;  

2)  умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и 

језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним 

вербалним, визуелним и  симболичким средствима;  

3) бити функционално писмени у  математичком, научном и финансијском домену;  

4)  умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу,  животу других и животној средини;  

5) бити способни да разумеју  различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање;  

6) бити оспособљени за самостално  учење;  

7) бити способни да прикупљају,  анализирају и критички процењују информације;  

8) моћи да идентификују и решавају  проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна  знања;  

9) бити спремни да прихвате  изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима;  

10)  бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању ,  примењивати 

усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил;  

11) умети да препознају и уваже  људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању;  

12)  имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури ,  

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;  

13) знати и поштовати традицију,  идентитет и културу других заједница и бити способни 

да сарађују са њиховим  припадницима;  

14) бити способни да ефикасно и  конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице.  

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  ЗА КРАЈ ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које 

ученици треба да стекну до одређеног нивоа у образовању. Стандарди артикулишу 

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

понашању и расуђивању ученика. Преко стандарда се образовни циљеви и задаци преводе 
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на много конкретнији језик који описује постигнућа ученика, стечена знања, вештине и 

умења.  

За разлику од образовних циљева формулације стандарда су конкретне, оперативне 

и дате у исказима шта ученик зна, може и уме и могуће их је проверити тестирањем или 

посматрањем.  

Образовни стандарди формулисани су на три нивоа постигнућа. Нивои образовних 

стандарда описују захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, 

од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао 

знања и вештине са претходног нивоа.  

Основни ниво  

На првом нивоу описани су захтеви који представљају базични или основни ниво 

знања, вештина и умења. Очекује се да ће скоро сви, а најмање 80% ученика/ученица 

постићи тај ниво. На базичном нивоу налазе се темељна предметна знања и умења, то су 

функционална и трансферна знања и умења неопходна, како за сналажење у животу, тако 

и за наставак учења. Знања и умења са основног нивоа најчешће су мање сложена од оних 

са средњег и напредног нивоа, али то није увек случај. Овде су смештена и она знања и 

умења која нису једноставна, али су тако темељна да заслужују посебан напор, који је 

потребан да би њима овладали готово сви ученици.  

Средњи ниво  

На другом нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања, 

вештина и умења. Он описује оно што просечан ученик/ученица може да достигне. 

Очекује се да ће око 50% ученика/ученица постићи или превазићи тај ниво.  

Напредни ниво  

На трећем нивоу описани су захтеви који представљају напредни ниво знања, 

вештина и умења. Очекује се да ће око 25% ученика/ученица постићи тај ниво. Знања и 

умења са овог нивоа су трансферна, пре свега за наставак школовања. Компетенције са 

напредног нивоа су по правилу и когнитивно сложеније од оних са базичног и средњег 

нивоа. То значи да се од ученика очекује да анализира, упоређује, разликује, критички 

суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се и у новим и 

нестандардним ситуацијама.  

 

Значај примене образовних стандарда у образовању и васпитању 

 

Од суштинског значаја је да се организација, реализација, праћење и вредновање 

наставе заснивају на истим, јасно формулисаним, усаглашеним, и од свих учесника у 

образовању прихваћеним стандардима. Примена образовних стандарда омогућава да 

образовни рад буде ефикаснији и квалитетнији, а вредновање резултата објективније и 

поузданије.  
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Образовни стандарди објективизују и стандардизују школско оцењивање знања. 

Тиме се повећава објективност свакодневног школског оцењивања, као и упоредивост 

школских оцена, што уједначава шансе ученика при упису у наредни ниво школовања.  

Стандарди омогућавају одговарајућим стручним институцијама да развијају 

наставне материјале који ће бити квалитетна подршка наставнику и ученицима у њиховом 

свакодневном раду.  

Образовни стандарди су основ за развијање инструмената који служе 

самовредновању рада школа, наставника и ученика.  

Стандарди ће помоћи наставницима да јасније сагледају хијерархију образовних 

циљева и задатака и да усмере напоре ка налажењу оних наставних облика, метода и 

средстава који у највећој мери доприносе њиховом остваривању.  

Стандарди ће омогућити ученицима увид у то шта се од њих очекује, шта треба да 

науче и како ће се њихово учење проверавати, што ће им помоћи да усмере додатну 

пажњу и напоре на суштинске делове градива. Ученици ће моћи да преузму већу 

одговорност за сопствено учење када знају шта се од њих очекује и које стандарде треба 

да остваре.  

Применом образовних стандарда се унапређује комуникација између школе и 

родитеља који сада тачно знају шта могу да очекују од школе у погледу образовања деце и 

могу активно да помогну у раду школе.  

Применом стандарда можемо да добијемо податке о томе да ли мере које су 

предузете у образовном систему дају очекиване ефекте. Примена таквог система 

вредновања допринеће квалитетнијем планирању у области образовања и доношењу 

одлука које су засноване на емпиријски добијеним подацима. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС  

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

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. 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   

УКУПНО: А 20 720 21 756 21 756 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 
        

1. 
Верска настава/Грађанско 

васпитање
1 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 

Матерњи језик са 

елементима националне 

културе
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* 756-828* 21-23* 756-828* 

 

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 припаднике националне мањине који се определе за програм 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ  

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ 

 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-24* 792-864* 21-23* 756-828* 

2. Пројектна настава
4 

- - - - - - 1 36 

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

4. Додатна настава - - - - 1 36 1 36 

5. Настава у природи
5 

7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 
 

4 
Пројектна настава је обавезна за све ученике 

5 
Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 

дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења. За ученике који 

не одлазе на наставу у природи ће бити организована настава у школи. 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности
6 

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 

 
6
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и 

спорт 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС  

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

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.  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 36 

13.  Физичко и здравствено васпитање 2 72+54
1 

2 72+54
1 

3 108 3 108 

УКУПНО: А 
24 864+ 

54
1 

25 900+ 

54
1 

28 1008 28 1008 

  

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
   

     

1. Верска настава/ Грађанско 

васпитање
2 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик
3 

2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Матерњи језик са елементима 

националне културе
4 

2 72 2 72 2 72 2

  

68 

УКУПНО: Б 3-5
* 

108-

180
*
 

3-5
* 

108-

180* 

3-5
* 

108-

180* 

3-5
* 

102-

170* 

УКУПНО: А + Б 27-

29* 

972-

1044* 

28-

30* 

1008-

1080* 

31-

33* 

1116-

1188* 

31-

33* 

1116-

1188* 

 
1
Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета физичко и здравствено васпитање. 

2
Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

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. 
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4
Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере  

овај програм али није у обавези. 

*Број часова за ученике припаднике националне мањине који се определе за програм 

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

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 27-29* 972-1044* 28-30* 1008-1080* 31-33* 1116-1188* 31-33* 1116-1188* 

2. Слободне наставне 

активности
6 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Животне вештине  1 36 1 36 - - - - 

Медијска писменост 1 36 1 36 - - - - 

Вежбањем до здравља 1 36 1 36 - - - - 

Цртање, вајање и сликање 1 36 1 36 - - - - 

Чувари природе 1 36 1 36 - - - - 

Музиком кроз живот 1 36 1 36 - - - - 

Сачувајмо нашу планету 1 36 1 36 - - - - 

Моја животна средина - - - - 1 36 1 36 

Уметност - - - - 1 36 1 36 

Предузетништво - - - - 1 36 1 36 

Домаћинство - - - - 1 36 1 36 

Филозофија са децом - - - - 1 36 1 36 

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

4. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 
 

6
Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа  

нуди.  

 

  

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 активности
7 

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 

 
7
Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, 

као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школe 
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Поред своје основне функције, која се састоји у организованом систематском и 

планском васпитању и образовању ученика, школа се све више бави културним и 

друштвеним окружењем ученика и вредностима које се у њему негују. Циљ ове школске 

делатности је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и 

образовног нивоа рада у друштвеној средини. 

На пољу културних активности школа своје утицаје усмерава у два правца: 

 афирмација културно-уметничког стваралаштва својих ученика и  

 унапређивање културно-уметничког живота у локалној средини.  

У оба случаја потребно је обезбедити учешће ученика, наставника и школе у целини у 

културном и друштвеном животу средине. 

Програм културних активности школе усмерене су ка унапређивању васпитно-

образовног рада школе у подручју њеног повезивања са друштвеном средином и 

родитељима ученика  и обухвата активности које доприносе проширењу утицаја школе на 

васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке културне 

активности са установама и организацијама ради обогаћивања 

културног живота ученика. Кроз културне активности подстиче се боља информисаност 

ученика, развија спремност за прихватање различитости, упознаје се са различитим 

културама, негује се слобода говора ученика, поспешује се лични развој ученика, развија 

самопуздање и лична одговорност. 

 Програм културне делатности школе остварује се реализацијом следећих 

активности: 

 

Задаци Активности Начин остваривања 

програма 

Информисање јавности о 

значајним питањима из 

школског живота   

 

Уређивање школског сајта 

Објављивање школског 

листа  

Припрема и реализација 

тематских изложби и 

тематских вечери 

Избор информација о 

значајним догађајима из 

школског живота 

Организација и реализација 

рада новинарске секције 

Афирмисање ученичких 

постигнућа у школи и 

локалној средини 

Организација школских и 

учествовање на осталим 

квизовима, такмичењима и 

смотрама ученичког знања 

Учешће ученика на 

конкурсима музичког и 

ликовног стваралаштва, 

литерарним конкурсима 

Учешће на такмичењима из 

разних наставних области и 

организација истих 

Учешће у јавним 

манифестацијама у граду и 

шире  

Припрема и реализација 

продајних изложби 
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Наступи школског хора и 

чланова секција културно-

уметничког карактера 

ученичких радова 

донаторског карактера 

 

Развијање и неговање 

навике 

читања и коришћења 

библиотеке код ученика и 

наставника 

Развијање и промовисање 

правилне употребе свих 

облика извора информације 

Мотивисање за учење и 

подстицање и 

оспособљавање за 

самостално учење и 

образовање током целог 

живота 

Сарадња са институцијама 

из области кутуре на нивоу 

града и шире (библиотека, 

музеј, позориште, КЦ 

Рибница...). 

Сусрети са писцима књига 

за децу и разговори о 

књигама које су они 

написали, а ученици 

прочитали 

Организација школске 

смотре рецитатора и 

учешће на такмичењима 

вишег ранга 

Организација литерарних 

вечери и афирмација 

литерарног стваралаштва 

ученика 

Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне активности 

Коришћење сазнања и 

достигнућа савремене 

науке, 

научно проверене методе и 

резултате сопственог 

истраживачког рада 

Сарадња са ученицима на 

промоцији читања ради 

задовољства кроз све 

облике 

образовно-васпитног рада 

Развијање школског етоса и 

осећања припадности 

школској заједници свих 

актера школског живота 

Реализација програма 

културног уметничког и 

забавног карактера 

поводом прославе Дана 

школе 

Припрема и реализација 

активности у школи и 

локалној средини којима се 

презентује рад школе 

Познавање и поштовање 

историје 

Обележавање Дана сећања 

на жртве у националним 

устанцима и светским 

ратовима 

Разговор са ученицима 

историјским догађајима и 

посета историјским и 

споменицима култура 

Подстицање дружења и 

сарадње 

Дан просветних радника Разговор и дружење 

Чување и неговање 

сопственог верског и 

културног идентитета 

Изграђивање способности 

за дубље разумевање и 

вредновање културе и 

цивилизације у којој 

живимо 

Реализација активности у 

школи и локалној средини 

поводом обележавања дана 

Св. Саве 

Проучавање живота Светог 

Саве кроз самосталне 

ученичке радове (ликовне, 

литерарне, 

презентације..) 

Припрема програма 

прославе 

Резање славског колача 
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Развијање и очување 

спортског духа ученика 

Јачање физичке 

спремности и 

кондиције код ученика 

Обликовање интерног 

календара спортских 

активности – дани и 

недеље спортских 

активности у организацији 

школе и града 

Припрема ученика за 

такмичења 

Развијање еколошке свести; 

важност очувања животне 

средине 

Обликовање интерног 

календара  – значајни 

датуми из Еколошког 

календара (Дан животиња; 

Светског дана вода; Дана 

планете земље  ...) 

Сарадња са планинарским 

друштвом, еколошким 

покретима 

Договори, посете, 

организоване посете, 

састанци 

Учешће у 

акцијама чишћења 

околине 

Организација 

трибина о заштити 

животне средине 

Израда паноа 

Ученички радови (ликовне 

презентације) 

Изграђивање способности 

за дубље разумевање и 

вредновање других култура 

Цео месец март је посвећен 

франкофонији 

Упознавање ученика са 

појмом франкофоније 

Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне активности 

Израда паноа 

Ученички радови (ликовне 

презентације) 

 

Остваривањем активности из програма културне и јавне делатности школа остварује 

ширу интеракцију са са друштвеном средином. Својим радом школа подиже образовни и 

културни ниво у локалној средини, а с друге стране омогућава се активан утицај средине 

на образовно-васпитни рад.  
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 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 делинквенције, школа у оквиру 

школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви 

ученици.  

Реализацијом програма школског спорта остварује се као општи циљ стварање услова 

за задовољење потребе деце за игром и такмичењем без обзира на пол, узраст, расну, 

верску припадност или инвалидитет. Из овако дефинисаног општег циља произилазе  

васпитно-образовни задаци: 

 да се разноврсним моторичким активностима, допринесе интегралном развоју деце,  

 да се задовољи потреба деце за кретањем,  

 да се  развија здравствена  култура у сврху очувања и унапређења личног здравља и 

здравља околине и  

 стварање трајне навике да физичко вежбање и тренинг буде саставни део свакодневног 

живота.  

Применом средстава физичког васпитања и тренинга отвара се могућност за стицањем 

нових знања, вештина и навика потребних за усвајање нових моторичких активности. 

Ради остваривања постављених циљева и задатака школског спорта школа припрема и 

реализује: 

 недељу школског спорта два пута годишње,  у оба полугодишта 

 ФЕР-ПЛЕЈ турнир у коме учествују ученици, родитељи, и запослени 

 сарадњу са  Савезом са школски спорт  у реализацији пројеката за унапређивање 

спорта у школама 

 учествовање на школским такмичењима предвиђеним календаром 

 међуодељењске и међушколске турнира и такмичења 

 сарадњу са спортским клубовима на територији града у осмишљавању и реализацији 

активности програма 

 учешће у спортским манифестацијама организованим на нивоу града. 

Облици реализације активности дефинисаних програмом могу бити: 

 бесплатни тренинзи из различитих спортских грана 

 турнири 

 атлетска такмичења 

 кросеви 

 пешаки излети 

  штафетне игре. 

Носиоци реализације програма школског спорта и спортских активности су 

првенствено наставници физичке културе, у сарадњи са наставницима разредне наставе. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

И ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

 

Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања деце, којима се 

угрожава или нарушава физички, психички и морални интегритет личности детета, 

негативно се одражавају на целокупни развој и живот детета, без обзира на облик и место 

дешавања. Због тога су приоритетни задаци установа које се баве образовањем и 

васпитањем деце и младих да утичу на формирање ставова о неприхватљивости оваквог 

вида понашања, као и развијање толеранције, разумевања и прихватања различитости. 

Појам, врсте и облици дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

прецизно су дефинисани Правилником о Протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање (Службени гласник РС, бр. 46/2019, 104/2020.), 

Правилником о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања 

(Службени гласник РС, бр. 22/2016) и Правилником о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности (Службени гласник РС, бр. 65/2018). Наведени подзаконски акти 

прописују начин реаговања и обавезе свих запослених у случају сумње или потврђеним 

случајевима дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Основи принципи који представљају оквир за деловање школе у заштити ученика од 

свих облика дискриминације, насиља,  злостављања, злоупотреба и занемаривања, али и 

осталих облика ризичног понашања, заснивају се на правима детета дефинисаним 

Конвенцијом Уједињених нација, односно на тзв. принципима Конвенције (дечија права 

која се издвајају због тога што се без њиховог поштовања ниједно друго право не може у 

потпуности остварити) : 

 недискриминација (чл. 2), 

 најбољи интерес детета (чл. 3), 

 право на живот, опстанак и развој (чл. 6), 

 право на партиципацију (члан 12). 

Са креирањем програма заштите ученика, дефинисањем општих и специфичних 

циљева и задатака, осмишљавањем превентивних мера и активности, али и процедура за 

интервентно реаговање, школа је започела током реализације пројекта Школа без насиља, 

у периоду од априла 2008. до новембра 2011. године, након чега је стекла и истоимени 

сертификат. Сертификат ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА - ка сигурном и подстицајном окружењу 

за децу означава да су запослени у школи сензибилисани и едуковани да реагују на сваку 

врсту насиља, са циљем да га предупреде и спрече, а у случају да се насиље ипак догоди, 

примењују јасно дефинисане процедуре о начину реаговања у датој ситуацији. Након 

стицања сертификата школа jе наставила континуирано да одржава успостављене 
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вредности ненасиља, примењује и даље развија превентивне мере и активности и 

благовремено реагује на појаву насиља међу децом и над њима.  

Осим наведених подзаконских аката који су у међувремену усвојени и које су установе 

образовно-васпитног система у обавези да примењују, одрживости вредности развијених 

током пројекта Школа без насиља допринела је реализација пројекта Образовање за права 

детета у периоду 2012-2021. године. Значајан сегмент пројекта био је посвећен томе да 

ДЕЦА УЧЕ која су њихова права на заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, као и осигуравање услова да ДЕЦА ЖИВЕ та права у школи, кроз 

вредновање њихове остварености и реализацију акционог плана за унапређивање 

утврђеног стања. 

Општи циљ програма је остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења за 

живот и рад ученика у школи, чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од 

свих облика насиља, злостављања и занемаривања, применом мера превенције и 

интервенције.  

Специфични циљеви програма су: 

1. Ангажовање постојећих ресурса школе за стварање безбедног и подстицајног 

окружења; 

2. Укључивање свих интересних група васпитно-образовног процеса (ученици, 

запослени, родитељи) и представника локалне самоуправе у превенцију и заштиту 

деце кроз наставне и ваннаставне активности; 

3. Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и спортских активности 

деце/ученика. 

Остваривање општих и спечифичних циљева програма заштите ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, али и других облика ризичног 

понашања као што су злоуптреба психоактивних супстанци, трговина људима и сл, 

остварује се спровођењем: 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у установама. 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Задатак Активност 
Начин остваривања 

програма 

Осигурати правовремено и 

тачно информисање свих 

актера школског живота о 

правилима понашања, 

правима, обавезама и 

одговорностима  

Истицање правила 

понашања на видним 

местима у школи, 

информисање на часовима 

одељењске заједнице, 

родитељским састанцима, 

сајту школе 

Превенцију насиља, 

злостављања и 

занемаривања чине мере и 

активности којима се у 

установи обезбеђују 

безбедни и оптимални 

услове за несметан боравак 
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Информисање ученика о 

лицима и установама 

којима се могу обратити за 

помоћ у случајевима 

дискриминације/ насиља ид 

ругих ризичних ситуација 

Истицање састава Тима за 

заштиту ученика од на 

видном месту у школи и 

сајту школе, контаката 

организација и институција 

којима се ученици могу 

обратити за помоћ 

и рад, као и заштита од 

свих облика 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања и других 

облика ризичног понашања 

(трговина људима, 

злоупотреба ПАС и сл). 

У школи делује  Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, који чине 

представници наставника 

стручних сарадника, 

ученика, родитеља и 

управе школе.  

Школски тим организује и 

прати реализацију 

превентивних мера и 

активности, у чију 

реализацију је потребно 

укључити  што више 

представника из свих 

интересних група, 

координира и прати 

утврђивање одељењских 

правила и обједињава их у 

школска правила итд. 

Током реализације пројекта 

Школа без насиља у школи 

је формиран Вршњачки 

тим, који чине по два 

представника сваког 

одељења од 5. до 8. 

разреда, по избору чланова 

одељењских заједница које 

представљају. Формирањем 

Вршњачког тима омогућно 

је директно и непосредно 

учешће ученика у  

Информисање ученика, 

родитеља и запослених о 

процедурама за поступање 

у случајевима 

дискриминације/насиља и 

других ризичних ситуација 

у складу са Законом, 

подзаконским актима и 

општим актима школе 

Постављање на видно 

место детаљних корака и 

процедуре за пријаву и 

интервенцију у случају 

дискриминације/ насиља и 

других ризичних ситуација, 

информисање на часовима 

одељењских заједница, 

продитељским састанцима, 

сајту школе 

Осигуравање услова за 

партиципацију ученика у 

доношењу одлука 

значајних за ученике на 

плану превенције 

дискриминације/насиља и 

других облика ризичног 

понашања 

Избор представника 

ученика 7. и 8. разреда - 

чланова Ученичког 

парламента; избор 

представника УП у Тиму за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Оснаживање чланова 

Ученичког парламента да 

активно учествују у 

планирању и реализацији 

превентивних активности, 

да препознају ситуације у 

којима су угрожена права 

детета и реагују у складу са 

протоколом (укључују се у 

решавање случајева са 1. 

нивоа) 

Обука чланова Ученичког 

парламента за познавање 

права деце у образовању, 

права на заштиту од 

дискриминације (принцип 

Конвенције) и права на 

заштиту деце/ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања и дргих 

облика ризичног понашања 

Јачање осећања 

јединства и припадности 

школској средини као 

Реализација превентивних 

активности  кроз различите 

облике рада и сарадњу 
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сигурном и подстицајном 

окружењу 

управних и саветодавних 

органа, стручних органа и 

тимова и ученика 

осмишљавању и 

реализацији превентивних 

активности, односно 

остварује се вршњачка 

компонента програма – рад 

са вршњацима на 

откривању и препознавању 

насиља, вршњачкој 

заштити, изградњи 

узајамног поверења и 

сузбијању насилног 

понашања међу 

вршњацима. У зависности 

од ситуације и процене 

Школског тима Вршњачки 

тим се може укљути у 

његов рад. Вршњачки тим 

се обнавља на почетку 

школске године, уз 

едукацију нових чланова, а 

за његов рад у школи је 

обезбеђена стална подршка 

од стране изабраног 

наставника/стручног 

сарадника – координатора 

ВТ.  

Други облик ученичке 

партиципације у 

осмишљавању и 

реализацији превентивних 

активности је посредство 

представника у Ученичком 

парламенту . Чланови 

Ученичког парламента на 

почетку сваке школске 

године, непосредно након 

свог конституисања, бирају 

своје представнике у Тиму 

за самовредновање и на тај 

начин добијају прилику да 

Повећање нивоа физичке 

безбедности школске 

средине и непосредне 

околине (учионице , 

фискултурна сала, школско 

двориште, приступ школи)  

Утврђивање ризичних 

места у оквиру зграде и 

школског дворишта, 

ризичних периода дана и 

активности са повећаним 

ризиком по безбедност и 

осмишљавање и 

предузимање мера и 

активности да се 

потенцијални ризик 

предупреди и сведе на 

минимум  

Оставривање исхода и 

развијање компетенција за 

одговоран однос према 

себи и другима, свом 

здрављу и животној 

средини, конструктивну 

комуникације, одговорно 

учешће у демократском 

друштву итд кроз 

реализацију свакодневних 

школских активности 

Анализа садржаја у 

плановима рада редовне 

наставе и осталих облика 

образовно васпитног рада 

погодних за остваривање 

циљева и задатака у 

превенцији 

дискриминације, насиља, 

злостављања, занебаривања 

и других ризичних облика 

понашања 

Подизања свести ученика о 

феномену дискриминације, 

насиља и других облика 

ризичног понашања, 

њиховим негативним 

последицама; развијање 

толеранције на 

различитост, вештина за 

конструктивно понашање 

решавање проблема у 

конфликтним ситуацијама, 

развијање свести о личној 

одговорности 

Реализација превентивних 

радионица за млађе и 

старије основце на 

часовима одељењског 

старешине и одељењске 

заједнице (превенција 

дискриминације и насиља, 

злостављања, 

занемаривања, злоупотребе 

ПАС, трговине људима, 

механизми заштите, 

развијање здравих стилова 

живота) 

Укључивање ученика у Реализација радионица за 
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доношење школских 

правила и дефинисање 

последица њиховог 

непоштовања у виду мера 

заштите, санкција, 

интервенција и других 

механизама. 

ученике у млађим  и 

старијим разредима – 

партиципација ученика у 

доношењу правила 

понашања, утврђивање 

права и обавеза на нивоу 

школе 

активно учестрвују у 

доношењу одлука 

значајних за деловање 

школе у реализацији 

превентивних активности. 

Кроз процес стручног 

усавршавања запослени 

континуирано пролазе 

обуке кроз које се упознају 

са значајем превентивне 

улоге школских правила и 

реституције – надокнаде 

штете, стичу вештине 

конструктивне 

комуникације и управљања 

конфликтима, 

сензибилишу и 

оспособљавају да 

препознају и реагују на 

дискриминацију, насиље и 

друге облике ризичног 

понашања. 

У школи се планира и 

реализује кроз редовну 

наставу и остале облике 

образовно-васпитног рада 

обрада тема кроз које се 

ученици упознају са 

феноменима 

дискриминације насиља и 

других облика ризичног 

пошања и могућим 

механизмима заштите. 

Осим тога, планира се и 

реализује низ активности 

путем којих се развија 

однос поверења и 

конструктивне 

комуникације између свих 

учесника у образовању и 

Креирање као безбедног и 

подстицајног окружења у 

школској средини на коме 

ученици и запослени воле 

да проводе време и на коме 

се осећају безбедно 

Осмишљавање и 

реализација акција за 

унапређивање физичких 

аспеката квалитета 

школске средине, уређење 

школског дворишта и 

учионичког простора 

Идентификација ученика 

којима је потребна помоћ 

ради постизања 

равноправног положаја у 

образовању 

Утврђивање критеријума за 

пружање додатне подршке 

ученицима из осетљивих 

група 

Оснаживање група у 

ризику за препознавање 

ризичних облика 

понашања, развијање 

свести о личној 

одговорности, одговорног 

односа према себи и и 

другима 

Припрема и реализација 

облика додатне подршке  

ученицима из осетљивих 

друштвених и других 

ризичних група 

(радионице, индивидуални 

и групни саветодавни рад) 

Оснаживање родитеља за 

активно укључивања 

родитеља у реализацију 

превентивних активности и 

деловање у оквиру Тима за 

заштиту 

Реализација различитих 

облика рада у оквиру 

Савета родитеља и са 

другим заинтерсованим 

родитељима (форуми, 

предавања, радионице...) 

Развој и неговање здравих 

животних стилова и свести 

о личној одговорности за 

сопствено здравље и 

безбедност 

Организација спортских 

такмичења за ученике у 

различитим школским 

дисциплинама 

Обезбеђивање превентивне 

и заштитне улоге школског 

Дефинисање критеријума и 

правила за фер-плеј и 
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спорта и спортских  и 

других активности  

ученика. 

организовање спортских и 

других игара по принципу 

сви побеђују 

васпитању  (превентивне 

радионице за ученике, 

превентивне радионице за 

родитеље, спортке 

активности и 

манифестације, такмичења, 

изложбе, смотре...). 

Школа остварује 

континуирану сарадњу са 

родитељима, локалном 

зајединцом и 

институцијама које се баве 

заштитом ученика са 

циљем унапреди њихова 

безбедност у школи и 

непосредном окружењу. 

Управа школе креира и 

води превентивну 

политику  школе, 

организује конкретну 

подршку Тиму за заштиту, 

Вршњачком тиму и 

Ученичком парламенту, 

Утврђивање присутности 

нивоа и облика 

дискриминације/ насиља/ 

ризичних облика понашања 

у школи и израда акционог 

плана заштите 

Припрема и реализација 

акционих истарживања о 

постојању постојању 

дискриминације/ насиља/ 

ризичних облика понашања 

у школи 

Унапређивање 

компетенција наставног и 

ваннаставног особља, 

ученика, родитеља, за 

уочавање и конструктивно 

реаговање у случајевима 

дискримнације, насиља, 

злостављања, 

занемаривања и других 

облика ризичног 

понашања. 

Стручнг усавршавање за 

реализацију превентивних 

и интервентних активности 

за заштиту ученика 

(прописа у области заштите 

од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања, Листе 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију ученика 

који су потенцијалне жртве 

трговине људима и 

Смерница за примену листе 

и даље поступање установа 

образовања и васпитања 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Задатак Активност 
Начин остваривања 

програма 

Спровођење поступака и 

процедура реаговања у 

ситуацијама 

дискриминације и/или 

насиља са првог нивоа; 

Успостављање система 

ефикасне заштите деце у 

случајевима насиља.  

Одељењски старешина, 

односно наставник, 

утврђује активности и мере 

заштите, прати ефекте 

мера. 

Интервенцију у одговору 

на насиље, злостављање и 

занемаривање чине мере и 

активности којима се оно 

зауставља, осигурава 

безбедност учесника (оних 

који трпе, чине или 

сведоче), смањује ризик од 

понављања, ублажавају 

последице за све учеснике 
Спровођење поступака и 

процедура реаговања у 

Одељењски старешина,  у 

сарадњи са педагогом, 
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ситуацијама 

дискриминације и/или 

насиља са другог нивоа; 

Успостављање система 

ефикасне заштите деце у 

случајевима насиља. 

психологом, Тимом за 

заштиту и директором, уз 

обавезно учешће родитеља, 

утврђује активности и мере 

заштите, прати ефекте 

мера. 

и прате ефекти предузетих 

мера.Школа интервенише 

увек када постоји сумња 

или сазнање да постоји 

дискриминација и/или 

насиље, злостављање и 

занемаривање, када се оно 

дешава или се догодило 

између: ученика 

(вршњачко насиље); 

запосленог и ученика; 

родитеља и детета, односно 

ученика; родитеља и 

запосленог, као и када 

насиље, злостављање и 

занемаривање чини треће 

лице у односу на дете, 

запосленог или родитеља. 

У школи је успостављена 

унутрашња заштитна 

мрежа у складу са Законом 

и подзаконским 

прописима. Ученици, 

запослени и родитељи 

знају коме и како могу да 

се обрате за помоћ и да 

потраже заштиту ако им је 

потребна. На основу 

процене Тима за заштиту 

активирају се институције 

из спољашње заштитне 

мреже у складу са законом 

и подзаконским актима.  

У школи се води 

одговарајућа 

документација о пријавама 

и евидентирању случајева 

насиља, спроведеним 

мерама заштите и 

начинима пружања 

Спровођење поступака и 

процедура реаговања у 

ситуацијама 

дискриминације и/или 

насиља са трећег нивоа; 

Успостављање система 

ефикасне заштите деце у 

случајевима насиља. 

Директор са тимом за 

заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и 

надлежних органа, 

организација и служби 

(центар за социјални рад, 

здравствена служба, 

полиција и друге 

организације и службе) 

утврђује активности и мере 

заштите, прати ефекте 

мера. 

Ублажавање и отклањање 

последица насиља и 

реинтеграција 

детета/ученика узаједницу 

вршњака и живот 

установе.Утврђивање и 

превазилажење узрока 

непожељних облика 

понашања, пружање 

адекватне психо – 

социјалне подршке, 

развијање позитивних 

социјалних ставова и 

одсуства толеранције на 

све облике 

дискриминације, насиља и 

сл. 

Пружање подршке кроз 

реализацију активности 

утврђених опертаивним 

планом заштите за ученике 

који трпе дискриминацију/ 

насиље, који врше 

дискриминацију/ насиље 

и са посматрачима 

дискриминације/ насиља, 

али и других облика 

ризичног понашања 

Саветодавни рад са 

ученицима који трпе 

дискриминацију/насиље, 

који врше 

дискриминацију/насиље и 

који су посматрачи 

дискриминацију/насиље. 

Праћење присутности 

насилних облика понашања 

у школи и активности, мера 

заштите које школа 

Евидентирање случајева  

дискриминације, насиља и 

других облика ризичног 

понашања у  
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предузима у случајевима 

дискриминације/ насиља, 

њиховој ефикасности и 

потреби унапређивања 

предузетих активности и 

мера заштите и њихових 

ефеката 

подршке, што омогућава 

праћење примене 

прописаних процедура и 

ефеката предузетих мера. 

 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Евиденцију о случајевима насиља насиља на првом нивоу води одељењски 

старешина, прати и процењује делотворност предузетих мера и активности и подноси 

извештај тиму за заштиту на крају сваког полугодишта.  

О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 

документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, 

догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе 

руководилац Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља злостављања и 

занемаривања кога именује директор. Тим прати реализацију превентивних и 

интервентних активности и ефекте њихове реализације и подноси извештај директору два 

пута годишње. Директор извештава Школски одбор, Савет родитеља и Ученички 

парламент. 

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део Годишњег извештаја о 

раду школе и доставља се надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: 

анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у области 

ЕТОС, број и врсту случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете 

интервентне мере и активности, као и њихове ефекте. 

На основу анализа стања, праћења присутности облика дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања,  вредновања квалитета 

и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, 

установа дефинише мере за унпређивање заштите ученика.  

 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Професионална оријентација у основној школи је интегрални део процеса 

васпитања и образовања, а остварује се у свим облицима образовно-васпитног рада у 

школи, затим у посебним облицима рада на професионалној оријентацији, путем 

професионалног саветовања и сарадњом са друштвеном средином. 

 Основни циљ професионалне оријентације је подстицање ученика да формирају 

реалну слику о својим способностима, особинама личности и интересовањима и да у 

односу на захтеве образовних профила и занимања, али и могућности запошљавања, што 

успешније планирају свој професионални развој. Овај циљ се остварује континуирано 

током оба циклуса основног образовања и васпитања кроз следеће задатке: 
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 формирање радних навика и правилних ставова према раду; 

 упознавање, праћење и подстицање развоје индивидуалних карактеристика 

личности значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја; 

 подстицање истраживчаког односа ученика према себи и свету рада и занимања; 

 упознавање ученика са светом рада и занимања и системом средњег образовања; 

 оспособљавање ученика за планирање властитог професионалног развоја и 

доношење зрелих и реалних професионалних одлука; 

 пружање помоћи родитељима у подстицању и усмеравању професионалног развоја 

њихове деце; 

 успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети 

успешнијем професионалном развоју ученика. 

Задаци професионалне оријентације уствари су задаци васпитања и образовања у 

основној школи, само што се, у овом случају, њиховом остваривању прилази са аспекта 

професионалне оријентације. Самим тим они се могу остварити кроз све облике 

образовно-васпитног рада (редовна и изборна настава, допунска и додатна настава, 

факултативни програми, слободне активности , часови одељењске заједнице), али и кроз 

посебне облике рада на професионалној оријентацији као што су: саветодавни рад, 

предавања трибине, изложбе, презентације, посете средњим школама и радним 

организацијама и сл. 

 Од школске 2012/13. године у школи се, са ученицима седмог и осмог разреда, 

реализује програм ''Професионална оријентација – пет корака до одлуке о школи и 

занимању''. Програм је саставни део националног пројекта Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу, чији је основни смисао успостављање функционалног и 

одрживог програма професионалне оријентације за ученике који завршавају основну 

школу. У реализацију овог програма школа се укључила са жељом да унапреди већ 

постојећи процес професионалне оријентације и учини га интензивнијим, квалитетнијим и 

свеобухватнијим.  

Концепт програма ''Професионална оријентација – пет корака до одлуке о школи и 

занимању'' остварује се кроз пет фаза: 

- самоспознаја - освешћивање личних афинитета и капацитета ученика и формирање 

реалне слике о себи (својим интересовањима, вредностима, способностима...); 

- информисање о занимањима - осмишљено и структуирано информисање ученика о 

занимањима, захтевима занимања – знања, вештине и особине личности потребне за 

успешно обављање неког посла, могућностима запошљавања...; 

-могућности школовања – упознавање са путевима образовања за жељено занимање,  

упознавање са мрежом школа; повезивање образовних профила у средњим стручним 

школама са занимањима; 

-реални сусрети- упознавање и разговор са представницима занимања у школи или 

њиховом радном окружењу, посећивање установа и предузећа и испробавање праксе, 

упоређивање сопствених жеља и могућности са реалним светом рада;    
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- одлука о избору занимања – ученици боље познају себе, умеју да се информишу и 

сигурнији су у доношењу одлука. Спремни су да своје планове спроведу у дело, али и да 

их налажењем одговарајућих алтернатива прилагођавју новим околностима, уколико се 

укаже потреба. 

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање 

свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес 

доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: 

родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за 

запошљвање и други.  

Реализација програмских садржаја из области професионалне оријентације 

остварује се на часовима одељенске заједнице, као и у оквиру садржаја редовне наставе, 

слободних и осталих активности. Носиоци активности и реализације програмских 

задатака професионалне оријентације су чланови Тима за професионалну оријентацију 

који чине стручни сарадници, одељењске старешине  и предметни наставници. 

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Школа континуирано остварује сарадњу са здравственим установама у спровођењу 

здравствене заштите ученика. Основни смисао те сарадње је превенција, рана дијагноза и 

успешан третман, стицање одговарајућих знања и развијање свести о личној одговорности 

ученика у очувању сопственог здравља.  Овако дефинисан циљ остварује се реализацијом 

следећих активности: 

 школа сарађује са са Службом за здравствену заштиту деце приликом уписа у ученика 

у први разред ради утврђивања психо-физичке спремности деце предшколског узраста 

за полазак у први разред, 

 школа сарађује са Медицином рада приликом утврђивања испњености здравствених 

услова ученика осмог разреда за упис у жељене образовне профиле средњих стручних 

школа и средњих школа општеобразовног карактера, 

 школа сарађује са Службом за здравствену заштиту деце у организацији редовних 

систематских прегледа и вакцинације ученика у складу са календаром вакцинације 

деце у основношколском узрасту, 

 школа сарађује са Службом за здравствену заштиту деце приликом утврђивања 

здравственог стања ученика пре одласка на екскурзију и школу у природи, 

 сарадња са стоматолошком амбулантом ОШ „Четврти краљевачки батаљон“ у 

организацији превентивних стоматолошких прегледа ученика, 

 сарадња са специјалистима из Развојног саветовалишта у праћењу, планирању и 

реализацији педагошко-корективног рада са ученицима који имају тешкоћа у развоју 

(успорен психомоторни развој, проблеми у емоционалном развоју, смањен 

интелектуални капацитет, проблеми у контроли понашања...), 
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 сарадња са изабраним лекаром ученика приликом подношења захтева ИРК за 

утврђивање права на ИОП и врсте додатне подршке из области здравствене заштите, 

 сарадња са релевантним организацијама и службама  у осмишљавању, припремању и 

реализацији различитих едукативних облика рада са ученицима. Ова врста сарадње 

посебно долази до изражаја у реализацији програма здравственог васпитања. 

 

Програм здравственог васпитања ученика 

 

Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење 

засновано на искуству. Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење 

онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних 

вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

 Развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом 

здрављу; 

 Стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; 

 Васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 

 Стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања 

здравља; 

  Промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља; 

 Подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; 

 Развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним 

карактеристикама 

 Мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог 

здравља; 

 Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине; 

 Развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности; 

 Проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; 

 Развијање одговорног односа према себи и другима; 

 Укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина 

живота; 

 Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, 

једнакости и отворене комуникације; 

 Усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања 

значајних за очување здравља; 

 Упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота; 

 Упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка 

активност и боравак у природи 
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Програм здравственог васпитања реализује се као интегрални део наставног 

процеса.  

 

Програм се реализује са ученицима свих разреда у оквиру: 

 Наставе физичког васпитања у 1, 5. и 6. разреду; 

 редовне наставе и изборне наставе;  

 осталих облика образовно-васпитног рада - одељењских заједница, слободних 

активности, нарочито спортских и еколошких секција, акција за уређење школског 

простора и дворишта; 

 предавања, радионица, трибина које за ученике припремају и организују Црвени 

крстом, Завод за заштиту здравља, Здравствени центар „Студеница“ и друге 

релевантне институције; 

 учешћа на ликовним и литерарним конкурсима који за теме имају садржаје из 

области здравственог васпитања; 

 сарадње са еколошким удружењима. 

 

Програм здравственог васпитања остварује се реализацијом садржаја груписаних у десет 

тема: 

  Изграђивање самопоштовања 

 Здрава исхрана 

 Лична хигијена 

 Организовање слободног времена 

 Бити здрав 

 Безбедно понашање 

 Односи са другима 

 Хумани односи међу половима 

 Правилно коришћење услуга здравствених служби 

 Улога за здравље заједнице. 

 

Програм корективно- педагошког рада 

  

 Кроз редовну наставу и ваннаставне активности, као и посебне облике едукативног 

и саветодавног рада, у Школи ће се радити на подстицању развоја и успешног учења деце 

која имају одређене развојне проблеме, у блажем или јачем степену. 

 Досадашње искуство је показало да је упркос превентивним активностима у 

предшколском периоду и даље велики број деце која полазе у школу са одређеним 

проблемима у говору, са деформитетима стопала, кичменог стуба, оштећењима сензорних 

функција, болестима дисајних органа, проблемима у интелектуалном функционисању, као 

и све разноврснијим хроничним обољењима. 
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 С обзиром да се приликом уписа у први разред формирају ученички досијеи (чине 

га подаци прикупљени током интервјуа са родитељима, евентуално здравствена 

документација (ако је родитељ даје на увид), резултати испитивања зрелости за школу и 

свеукупне емоционалне зрелости), учитељи и наставници ће, у сарадњи са стручним 

сарадницима планирати садржаје и облике рада током редовне наставе и ваннаставних 

активности, у складу са специфичностима индивидуалног развоја наших ученика који 

имају неки од набројаних развојних или здравствених проблема. 

 Педагошко- психолошка служба ће радити на саветодавним и корективним 

активностима са децом, пружати помоћ у превазилажењу развојних тешкоћа, развијању 

психофизичких способности, на превазилажењу тешкоћа у емоционалном развоју, као и 

на упознавању и примени техника успешног учења. Важан сегмент ангажовања 

представљаће рад са родитељима ученика који имају развојне проблеме, нарочито у 

породицама са нарушеном породичном динамиком (било да је изазвана проблемима 

детета или проблемима родитељског пара), као и педагошко- инструктивни рад са 

наставницима у циљу проналажења најадекватнијих метода и садржаја рада и 

успостављања добре комуникације са децом. 

 Што се тиче говорно-језичких поремећаја и тешкоћа везаних за говорну патологију, 

на њиховом откривању и корекцији радиће логопед у складу са својим планом и 

програмом рада. Нарочито ће бити ангажован у првом и другом разреду на откривању и 

корекцији изговора појединих гласова и тешкоћа у читању и писању. Наравно, праћење 

говорног развоја сваког ученика обухваћеног третманом подразумева сарадњу и 

вишесмерну комуникацију између свих стручних сарадника, родитеља и наставника. 

 Такође се планира корективно- педагошки рад са ученицима смањених физичких 

способности, ослабљеног здравља, са телесним деформитетима и лошим држањем тела у 

оквиру наставе Физичког васпитања, и то: 

- са ученицима смањених физичких способности радиће на савладавању програмских 

садржаја, које нису могли да савладају на редовној настави, као и на развијању 

физичких способности, углавном снаге, брзине и издржљивости; 

- са ученицима ослабљеног здравља рад ће се организовати у сарадњи са лекаром- 

специјалистом, који одређује врсту вежбе и степен оптерећења; 

- са ученицима који имају лоше држање тела или деформитете, рад наставника ће се 

одвијати уз сарадњу са лекаром- физијатром који утврђује врсту и степен деформитета 

и на основу налаза одређује вежбе које треба применити. Наравно, у свим тежим 

случајевима третман ће се одвијати у специјализованим установама. 

Сви ученици са проблемима у учењу (без обзира шта им је узрок) биће обухваћени 

допунском наставом, а захтеви који се пред њих постављају биће усклађени са реалним 

могућностима. 
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити ученика, 

посебно ученика из осетљивих друштвених група. Циљ реализације програма социјалне 

заштите је омогућивање ученицима да што лакше преброде постојеће проблеме из области 

социјалне заштите и да се равноправно укључе у образовно - васпитни процес.У том смислу 

школа реализацијом програма социјалне заштите остварује следеће активности: 

Задаци Активности Начин остваривања програма 

Утврђивање социјално-

економског статуса 

родитеља/старатеља, 

Упознавање и праћење 

социјалних услова 

средине у којој ученик 

живи 

 Прикупљање података о 

социјалној структури 

ученика по одељењима и на 

нивоу школе. 

Упитници за родитеље. 

Попуњавање образаца 

социјалне структуре ученика.                             

Статистичка обрада 

података. 

 

Информисање родитеља 

о начине остваривања 

права из области дечје 

заштите 

Сарадња са Одељењем 

друштвених делатности – 

Служба дечје заштите у 

остваривању права из ове 

области (дечији додатак, 

право на беасплатан 

превоз, право на 

здравствену заштиту...) 

Саветодавни рад са 

родитељима (старатељима) о 

правима из социјалне 

заштите. Прикупљање 

документације потребне за 

остваривање социјалне 

заштите. Предавања, 

саветодавни разговори, 

тематско - едукативне 

радионице, студије случаја.  

Организација додатне 

подршке за ученике из 

осетљивих друштвених 

група и породица са 

лошијим социо-

економским статусом 

Подршка у виду бесплатне 

наставе у природи, бесплатне 

екскурзије, бесплатне 

екскурзије 

 На основу дефинисаних 

критеријума утврђују се 

приоритетни ученици за које 

је потребан овај вид подршке  

Обезбеђивање додатне 

подршке у локалној 

средини за ученике из 

осетљивих друштвених 

група и породица са 

лошијим социо-

Сарадња са Центром за 

социјални рад у пружању 

социјалне заштите 

ученицима 

 

 Остваривање права на 

материјалну помоћ за социјално 

угрожене породице, 

Пружање помоћи ученицима са  

поремећајима у понашању, 

евидентираним прекршајима 

и/или казненим делима – мера 

појачаног надзора, 
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економским статусом реинтеграција у школу и/или 

породицу након боравка у 

васпитној установи,  

Пружање помоћи васпитно 

запуштеним или угроженим 

ученицима, ученицима који 

долазе из  ученицима из 

непотпуних породица или 

породица са проблематичним 

односима Надзор над 

старатељством, смештај у 

хранитељску породицу, 

Представници социјалних 

служби по потреби обављају 

информативне разговоре 

разговоре са ученицима у 

школи уз присуство стручних 

сарадника, уколико је то у 

најбољем интересу ученика, 

Давање повратних информација 

Центру о променама до којих је 

довлеа примена одговарајућих 

социјалних мера на основу 

стања утврђеног праћењем 

ученика у школи. 

Организовање 

хуманитарних акција на 

нивоу школе и учешће у 

акцијама локалне 

средине за прикупљање 

помоћи за ученике из 

осетљивих друштвених 

група 

 Организовање 

хуманитарних акција за 

материјално и здравствено 

најугроженије ученике и 

ученике Ромске националне 

заједнице       ( Дечија 

недеља, Слаткиш - сланиш”).              

Учешће ученика у кросу који 

организује Црвени крст 

Србије, ,,Трка за срећније 

детињство”.         Посета 

волонтера Црвеног крста 

чији је задатак да анимирају 

ученике другог, трећег и 

четвртог разреда за учешће у 

акцији  ,,Промоција хуманих 

вредности” и извођење 

представе ,,Идентитет ИКС” 

ученика трећег разреда за 

Фестивал  позоришних 

 Израда честитки или других 

ученичких продуката.                          

Организовање продајних 

изложби.                             

Прикупљање материјалних 

средстава (од продајних 

изложби и прилога ученика и 

запослених).                       

Прикупљање гардеробе, 

школског прибора, играчки, 

слатких и сланих производа 

ради прављења 

хуманитарних пакетића.                             

Реализација радионица 

волонтера Црвеног крста на 

часовима ЧОС-а. 



38 |  с т р а н а

 

представа у оквиру програма 

ПХВ.         

Развијање вредности 

пријатељства, солидарности 

и колегијалности 

 Сарадња са Црвеним 

крстом, организовање 

хуманитарних акција за 

материјално и здравствено 

најугроженије ученике.                                  

Учешће ученика у 

литерарном и ликовном 

конкурсу ,,Крв живот значи”, 

ученика старијих разреда у 

квизу ,,Шта знаш о Црвеном 

крсту”. 

 Додела помоћи 

најугроженијим породицама  

наших ученика.                             

Помоћ у организацији 

прикупљања и превоза 

хуманитарних пакета.         

Помоћ у повезивању са 

удружењима инвалида, 

добровољним даваоцима 

крви.   

Развијање вештина 

ефикасног реаговања у 

ситуацијама насиља 

 Превенције за стварање 

безбедне средине за живот и 

рад ученика.            

 Предавања, учествовање у 

обукама које мере превенције 

треба користити, као и 

препознавање проблема.   

 

Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања утврђене су 

околности под којима је школа у обавези да одмах обавести Центар за социјални рад о 

сумњи/сазнању о неком облику насиља, злостављања или занемаривања. Носиоци 

активности у реализацији програма социјалне заштите ученика у школи су: директор, 

стручни сарадници, одељенске старешине, сарадници  Центра за социјални рад, 

наставници и родитељи. 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

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

или угрожавају животну средину. Формирање и развој еколошке свести као веома важан 

васпитни циљ остварује се реализацијом следећих образовно-васпитних задатака: 

 развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним 

вредностима, 

 оплемењивање уже и шире животне средине 

 стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно – техничким обележјима природе и насељене средине, 

 стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, 

насеља, култивисању расада и неговању паркова, 

 уређење школског дворишта и школског простора. 
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Имајући у виду своју улогу у еколошко-естетском образовању, развијању еколошке 

свести и формирању  позитивних ставова према природи и животној средини, школа 

остварује  програм заштите животне средине реализацијом следећих активности: 

 акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине; 

 учешће на ликовним и литерарним конкурсима на тему екологије и одрживог развоја; 

 учешће у еколошким акцијама које се организују на локалном и реагионалном нивоу; 

 организовање/присуствовање предавањима на тему развоја еколошке свести и 

одрживог развоја; 

 организовање радионица : Дечије маштарије на тему заштите животне средине; 

 осмишљавање и реализација активности (презентације, изложбе, израда едукативних 

постера, радионице, израда кућица и хранилица, огледи, истраживачки радови 

ученика...) поводом обележавања значајних датума у „еколошком“ календару: 

2. фебруар – Светски дан мочварних подручја 

5. март – Дан енергетске ефикасности 

22. март – Дан заштите вода 

22. април – Дан планете Земље 

22. мај – Светски дан заштите биодиверзитета 

24. мај – Европски дан паркова 

31. мај – Светски дан борбе против пушења 

5. јун – Светски дан животне средине 

16. септембар – Светски дан заштите озонског омотача 

4. октобар – Светски дан заштите животиња 

трећи викенд октобра – викенд храњења птица 

16. октобар – Дан здраве хране 

3. новембар – Светски дан чистог ваздуха 

7. новембар – Дан науке 

20. новембар – Дан детета 

27. новембар – Дан уздржавања од куповине 

1. децембар – Дан борбе против сиде; 

 сакупљање секундарних сировина за рециклажу; 

 сарадња са еколошким удружењем „Ибар“ у остваривању циљева и задатака програма 

заштите животне средине; 

 сарадња са ЈКП Чистоћа – реализација радионица на тему заштите животне средине и 

одрживог развоја, реализација еколошких акција на нивоу школе и града;  

 сарадња са светском организацијом PANGEA – реализација еколошких акција, 

вршњачка едукација, еко–камп...; 

 сарадња са Краљевским академским природњачким друштвом „Балкан“ – присуство 

презентацијама, учешће у радионицама; 

 сарадња са еколошким секцијама других основних и средњих школа у реализацији 

еколошких акција. 
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Реализација активности дефинисаних овим програмом операционализује се Годишњим 

планом рада школе и оперативним плановима редовне наставе и осталих облика 

образовно-васпитног рада. Носиоци активности првенствено су наставници разредне 

наставе, наставници биологије, руководиоци еколошке секције. У реализацију еколошких 

акција укључују се и остали запослени у школи, уз учешће родитеља и сарадњу са 

релевантним установама и институцијама.  

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  

И ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 

 

Школа не може планирати свој образовно-васпитни рад независно од услова локалне 

средине у којој се налази, док је с друге стране развој средине условљен квалитетом 

организације и реализације образовно-васпитног рада школе. Из тог разлога посвећује 

изузетну пажњу осмишљавању и остваривању сарадње са локалном средином и локалном 

самоуправом, са циљем да обезбеди што боље услове за рад школе и на тај начин осигура 

квалитет образовно-васпитног рада у школи.  

Интеграција школе у друштвену средину остварује се њеним широким и активним 

укључивањем у сарадњу са институцијама и установама локалне средине у којој школа 

ради, па је у том смислу овим програмом предвиђена реализација следећих активности: 

 сарадња са Школском управом Краљево у организацији и реализацији образовно-

васпитног рад школе у целини, праћењу и утврђивању квалитета рада школе и 

дефинисању мера за унапређивање рада школе у складу са законским прописима; 

 сарадња са Одељењем друштвених делатности Градске управе Краљево - израда 

финансијског плана уз сагледавање реалних могућности локалне самоуправе и 

поштовање прописа у области финансијског пословања; 

 укључивање представника локалне самоуправе у кроз рад Школског одбора у 

процес одлучивања о организацији и реализацији образовно-васпитног рад школе и 

условима у којима се остварује; 

 сарадња са другим основним и средњим школама у остваривању циљева и задатака 

посебних програма образовно-васпитног рада и активности које се реализују у 

оквиру различитих пројеката; 

 сарадња са градским организацијама и установама са подручја града која 

доприноси квалитетнијем остваривању посебних програма образовно-васпитног 

рад у школи (Црвени крст, Центар за социјални рад, Полицијска управа Краљево, 

Национална служба за запошљавање, Здравствени центар „Студеница“, Народни 

музеј, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Биоскоп „Кварт“, Краљевачко 

позориште итд.); 

 сарадња са хуманитарним и невладиним организацијама у реализацији акција и 

пројеката; 
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  учкључивање школе у реализацију пројеката значајних за развој локалне средине и 

подизање културног и образовног нивоа у локалној средини. Школа је тренутно 

укључена у реализацију пројекта „Образовање за права детета“ који се реализује у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета и Удружењем „Имам идеју“ из 

Краљева; 

 сарадња са привредним и производним институцијама и предузећима. Захваљујући 

овом виду сарадње школа је успела да обезбеди донацијска средста за 

унапређивање материјано-техничких услова рада и финансирање образовно-

васпитних програма, неких и од националног заначаја. У периоду од 2008 – 2011. 

године у школи је реализован пројекат „Школа без насиља“ под покровитељством 

УНИЦЕФ-а, чију је реализацију финансирала Електродистрибуција Краљево. Осим 

тога овај облик сарадње значајно доприноси квалитетнијем остваривању циљева и 

задатака програма професионалне оријентације; 

 сарадња са месном заједницом у реализацији акција и образовно-културних 

активности којима се унапређује квалитет живота у ужој локалној средини; 

 сарадња са локалним и националним медијима у давању важних саопштења и 

маркетиншком представљању школе. 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 Сарадња школе са породицом представља важну компоненту образовно-васпитног 

процеса и у непосредној је вези са његовим квалитетом. Породица и школа имају 

заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика. Програм сарадње са 

породицом усмерен је, пре свега, на развијање партнерских односа између кључних актера 

у школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса 

васпитања и превенције негативних појава.  

 Основни задаци које школа настоји да оствари кроз сарадњу са породицом су: 

 информисање родитеља о њиховим правима и обавезама и могућим начинима 

укључивања у рад школе 

 информисање родитеља о напредовању и постигнућима ученика, као и о свим 

активностима, значајним у раду школе 

 едуковање породице и пружање адекватног модела васпитања и образовања 

 развијање партнерског деловања школе и породице у образовању и васпитању ученика 

 обезбеђивање редовне и трајне сарадње породице и школе 

 остваривање позитивне интеракције између породице и представника школе у процесу 

сарадње.  

Могућност и начин сарадње са породицом директно је условљен специфичностима 

рада школе у различитим областима. Из тог разлога активности чијом се реализацијом 

остварује програм сарадње са породицом могу се сврстати у следеће области:  
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ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

 учешће у изради Развојног плана школе посредством представника родитеља у 

Стручном активу за школско развојно планирање; 

 давање предлога приликом утврђивања листе изборних предмета и слободних 

активности; 

 разматрање и усвајање предлога Развојног плана школе, Школског програма, 

Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду школе посредством својих 

представника у Савету родитеља/Школском одбору; 

 давање сагласности на програме и организовање екскурзије, односно програме наставе 

у природи и разматрање извештаја о њиховом остваривању;  

 прибављање мишљења родитеља  у поступку избора уџбеника посредством својих 

представника у Савету родитеља; 

 утврђивање распореда пријема родитеља који омогуђава успостављање адекватне 

сарадње са одељењским старешинама, предметним наставницима и стручним 

сарадницима; 

 прибављање мишљења родитеља приликом израде расореда часова и осталих облика 

образовно-васпитног рада. 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 прикупљање података о ученику приликом уписа у школу, значајних за праћење и 

разумевање специфичности његовог развоја и напредовања;  

 информисање о постигнућима ученика на крају сваког класификационог периода и 

предлагање мера за побољшање успеха ученика; 

 присуство часовима редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада 

током Отвореног дана школе;  

 информисање родитеља о специфичностима преласка са разредне на предметну 

наставу и пружање подршке родитељима ученика који се теже прилагођавају 

 саветодавни рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању; 

 сарадња са родитељима у оквиру појачаног васпитног рада, односно друштвено-

корисног и хуманитарног рада са ученицима због учињених лакших и тежих повреде 

обавеза ученика; 

 информисање и укључивање родитеља у реализацију пројеката и посебних програма 

који се реализују у школи, значајних за остваривање циљева и задатака образовно-

васпитног рада;  

 учествовање у раду Тима за додатну подршку при изради и реализацији ИОП-а са 

прилагођеним/измењеним, односно обогаћеним и проширеним програмом; 

 укључивање родитеља у реализацију програма професиналне оријентације;  
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 информисање родитеља о правима и обавезама ученика и родитеља у образовно-

васпитном раду и процедурама у поступку заштите права;  

 унапређивање педагошког образовања родитеља у складу са уоченим потребама или 

на иницијативу родитеља; 

 укључивање родитеља-стручњака у одређеним областима у припрему и реализацију 

појединих сегмената образовно-васпитног рада. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 учествовање у поступку самовредновања школе посредством представника Савета 

родитеља у Тиму за самовредновање; 

 упознавање са резултатима самовредновања и спољашњег вредновања квалитета рада 

школе и предлагање мера за унапређивање квалитета рада школе; 

 извештавање о постигнућима ученика осмог разреда на завршном испиту – 

остварености општих образовних стандарда на крају обавезног основног образовања и 

васпитња – давање предлога мера за унапређивање;  

 прибављање мишљења родитеља о квалитету сарадње школе са породицом и давање 

предлога за унапређивање у складу са добијеним ретзултатима; 

 давање предлога и учествовање у унапређивању  материјално-техничких услова рада 

школе; 

 прибављање мишљења/сагласности у поступку доношењу одлуке о коришћењу 

донацијских средстава и средстава прикупљених од родитеља посредством својих 

представника у Савету родитеља и Школском одбору; 

 

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

 информисање родитеља о законским процедурама за заштиту ученика  од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

 учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља посредством својих 

представника; 

 учествовање у доношењу правила понашања у школи;  

 учествовање у утврђивању мера, начина и поступака заштите и безбедности деце и 

ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа;  

 сарадња родитеља са члановима Тима за заштиту у припреми и реализацији 

превентивних активности у циљу промовиције здравих стилова живота. 

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 

 предлагање и учешће у организацији активности поводом Дана школе и прославе 

светосавке прославе, пријема првака, прославе завршетка основне школе, изложби и 

других манифестација; 

 покретање акција у локалној средини на иницијативу или уз посредовање ђачких 

родитеља. 
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Начин остваривања програма сарадње са породицом 

 

Најчешћи облици сарадње школе и породице су  родитељски састанци – 

одељењски или општи, индивидуални саветодавни рад или рад са групом родитеља чија 

деца имају сличан или исти проблем, Дан отворених врата школе, састанци Тимова и сл. У 

немогућности да се сарадња оствари путем личног контакта наставници писaним путем 

информишу родитеље о свим питњима везаним за рад школе и развој и напредовање 

ученика. Као посебно значајни облици сарадње дефинисани Законом су Савет родитеља - 

саветодавно тело које чине представници родитеља из свих одељења и Школски одбор – 

орган управљања чију трећину чине представници Савета родитеља. 

 Да би се сарадњом са породицом постигли одговарајући ефекти потребно је у овом 

процесу руководити се одређеним принципима: 

 Сарадња са родитељима остварује се уз узајамно уважавање личности родитеља и 

представника школе. На тај начин родитељ стиче поверење у наставника, од чега 

директно зависи ефекат сарадње.  

 Информације добијене од родитеља у процесу сарадње поверљиве су и могу се 

употребити само у најбољем интерeсу детета. 

 Сарадња са породицом треба да буде осмишљена и реализована тако да родитељ увиди 

добит коју том сарадњом остварује. Ако родитељ/старатељ процени да је његова 

сарадња са школом успешна и да доприноси развоју и напредовању његовог детета и 

сам ће се залагати да допринесе њеном квалитету. 

 Сарадња са родитељима треба да буде организована тако да је у највећој могућој мери 

усклађена са слободним временом родитеља. Уколико се наведени облици сарадње 

организују тако да родитељ често није у могућност да у њима активно учествује, он 

губи мотивацију што се негативно одражава на ефекте. 

 Сарадња са породицом треба да буде осмишљена тако да омогући родитељу активно 

учешће и изношење личног става и искустава о питањима која се тичу његовог детета, 

и других питања која се односе на рад школе. Само заједничким радом представника 

школе и чланова породице може се на адекватан начин допринети заједничком циљу –

континуиран развој и напредовање ученика у складу њиховим могућностима. 

 

 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Организовањем образовно-васпитног рада са ученицима ван учионице и школске 

зграде настоји се избећи шаблонизирање и организационо и структурално затварање у 

одређене форме. С тим циљем, наставу је могуће организовати у посебним условима и ван 

школске зграде у следећим видовима: 



45 |  с т р а н а

 

Посете се као облик образовно-васпитног рада организују са ради праћења 

одређеног процеса, операције, радње или уочавања одређене појаве у непосредној 

стварности. Најчешће се као допунски облик рада користе након проучавања одређеног 

садржаја у настави, али се могу организовати и за упознавање оних садржаја који се не би 

могли на адекватан начин проучавати у учионици. Обзиром на дужину трајања могу бити 

једночасовне или вишечасовне, полудневне или једнодневне. Најчешће се реализују 

посете музеју, библиотеци, галерији, позоришним и биоскопским представама, радним 

организацијама, предузећима и установама и сл. Реализације посета прецизирана је 

оперативним плановима свих облика образовно-васпитног рада или се накнадно планира 

током школске године у зависности од успостављене сарадње са разним установама и 

институцијама. 

Школа организује излете као облик образовно-васпитног рада ван места у коме се 

налази ради остваривања следећих задатака: рекреација, такмичење, истраживање и 

прикупљање одређених узорака из природне средине, упознавање природе и стицање 

знања о њој, стицање вештина за коришћење природних услова и живот у природи, 

упознавање неког објекта, живота људи, њихове културе и сл. Излети су најчешће 

саставни део програма наставе у природи. Реализација излета прецизира се Годишњим 

планом рада школе за сваку школску годину. 

Екскурзија се као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању 

плана и програма и циљева основног образовања и васпитања остварује ван школе у 

трајању од једног дана – у разредној настави, петом и шестом разреду, два дана - у седмом 

разреду и три дана у осмом разреду.  

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних 

достигнућа које су у вези са делатношћу школе.  

 

Програмски задаци екскурзија Начин остваривања 

 проучавање објеката и феномена у природи 

 уочавање узрочно-последичних веза у 

конкретним природним и друштвеним 

условима 

 примена и проширивање знања о географским 

одликама: климатски услови, рељеф краја и 

околине  

 стицање знања о природно-географским и 

друштвено-географским објектима, појавама и 

процесима, њиховим међусобним везама и 

односима у непосредном окружењу 

 упознавање начина живота и рада људи у 

појединим крајевима 

 упознавање културно-историјског наслеђа и 

привредних достигнућа и добара  

 обилазак споменика, верских објеката, 

археолошких налазишта 

  посете значајним националним институцијама 

из области уметности и културе 

 обилазак кућа у  којима су живеле и установа 

науке , културе и уметности у којима су 

радиле наше знамените историјске личности  

 обилазак и упознавање процеса рада у 

значајним привредним и производним 

објектима наше земље 

 обилазак националних паркова, ботаничких 

башти, ЗОО вртова,ергела 

 посете географским и историјским 

локалитетима који омогућавају разумевање  и 

повезивање садржаја који се  обрађују према 
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 упознавање са одликама и развојем ликовне 

уметности у Србији кроз различите историјске 

периоде 

 упознавање са условима живота и рада 

знаменитих личности у историји наше земље 

 развијање позитивног односа према 

националним, културним, етичким и 

естетским вредностима наше земље 

 формирање навика редовног бављења 

спортским активностима и схватање значаја 

здравља и здравих стилова живота 

 стицање знања о биљном и животињском 

свету, карактеристичном за наше крајеве и 

проширивање знања о развоју флоре и фауне  

 развијање свести о значају и неопходности 

очувања животне средине 

 развијање самосталности и одговорности код 

ученика  

 развијање добрих интерперсоналних односа  

 формирање здравствено-хигијенских и 

естетских навика 

наставном плану и програму  

 ученици посматрају, слушају излагања кустоса 

музеја, стручног водича, предметних 

наставника 

 ученици проширују своја знања и стичу нова  

кроз  интеракцију са водичем,  наставником, 

другим ученицима (постављају питања, 

учествују у разговору)  

 обилазак значајних спортских објеката и 

учешће у организованим спортским 

активностима 

 ученици поштују правила понашања у 

објектима које обилазе, не додирују нити 

оштећују експонате 

 ученици сарађују са другим ученицима и 

учествују у заједничким активностима, играма 

и забави 

 ученици воде рачуна о личним стварима, 

одржавају чистоћу у аутобусу и објектима у 

којима проводе време и не оштећују их  

 

Садржаји којима се остварују образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзија, 

путни правци, време реализације и носиоци реализације предвиђених садржаја оперативно 

се разрађују за сваку школску годину и саставни су део Годишњег плана рада школе.  

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни 

и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за 

први циклус основног образовања и васпитања, у климатски погодном месту, из 

здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.  

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

образовања и васпитања, у трајању од 7 до 10 дана, у објектима који испуњавају услове за 

извођење предвиђених наставних и ваннаставних садржаја. Реализацијом наставе у 

природи остварују се следећи циљеви: 

 очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

психофизичког и социјалног развоја,  

 усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења 

слободног времена, 

 проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном и 

природном и друштвеном окружењу, 

 развој еколошке свести и формирање осећаја сопствене одговорности у заштити 

природе и животне средине, 
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 социјализација ученика кроз искуства стечена животом у колективу – развој 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу, 

 развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским 

вредностима наше земље. 

 

Програмски задаци наставе у природи Начин остваривања 

 унапређивање општег здравственог стања 

ученика  и развијање физичких и моторичких 

способности 

 задовољавање потреба деце за физичком 

активношћу кроз игру и кретање 

 подстицање интересовања и задовољавање 

постојеће радозналости за појаве у природи и 

њихово упознавање кроз истраживачке 

активности 

 развијање способности опажања објеката, 

појава и процеса у окружењу и уочавање 

њихове повезаности у конкретним природним 

и друштвеним условима 

 подстицање самосталности у процесу стицања 

знања кроз непосредне истраживачке задатке 

 развијање свести о потреби заштите, неговања, 

чувања и унапређивања природне и животне 

средине и играђивање еколошких навика 

 упознавање природно-географских и 

културно-историјских специфичности места и 

оклоине 

 упознавање начина живота и рада људи у 

појединим крајевима 

 упознавање разноврсности биљног и 

животињског света појединих крајева, 

уочавање њихове повезаности и 

променљивости 

 упознавање са карактеристикама годишњих 

доба и смењивањем временских прилика у 

природи 

 оспособљавање за оријентацију у времену и 

простору 

 оспособљавање ученика за безбедан и 

правилан боравак у природи 

 развијање  правилних хигијенско-

здравствених навика и самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге о себи 

 подстицање и стварање навике за обављање 

редовне активности и за што чешћи боравак у 

 одржавају личну хигијену, воде рачуна о својој 

гардероби 

 одржавају ред у својо соби и поштују правила 

понашања у објекту у ком су смештени 

 поштују распоред активности у току дана 

 ученици сарађују са другим ученицима и 

учествују у заједничким активностима, играма 

и забави 

 описују доживљаје и догађаје са излета и 

шетњи 

 илуструју догађаје и доживљаје са излета и 

шетњи 

 праве композиције од различитих предмета 

које су сакупили у природи 

 пишу саставе о природи и уоченим природним 

појавама 

 упознају животне заједнице карактеристичне 

за средину у којој се налазе: шуме, њиве и 

пашњаци, врсте биљног и животињског 

свијета;  

 воде дневник током наставе у природи 

 израда зидних новина 

 обилазе ближу околину места у коме су 

смештени 

 одређују географски положај краја у ком се 

налазе у односу на место одакле су дошли 

 уочавају облике рељефа карактеристичне за 

крај у коме се налазе 

 упознају се са одликама  климе места у ком се 

налазе 

 упознају се људским делатностима 

карактеристичним за крај у ком се налазе 

 уочавање геометријских облика и фигура у 

природи и упоређивање величина 

 учествују у различитим облицима 

организованих физичких активности: ходање, 

пењање, трчање са задацима 

 учествују у играма за развијање спретности и 

координације покрета и спортским 
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природи 

 формирање навика редовне и правилне 

исхране 

 разумевање и уважавање различитости међу 

појединцима 

 подстицање групног рада, договарања и 

сарадње кроз одговарајуће активности 

такмичењима 

 учествују у квизовима знања, музичким и 

рецитаторским смотрама 

 излети у природи, обилазак значајних 

културно-историјских објеката у околини 

 

Место, време реализације и носиоци реализације предвиђених садржаја којима се 

остварују циљеви и задаци наставе у природи оперативно се разрађују за сваку школску 

годину и саставни су део Годишњег плана рада школе.  

По завршетку било којег од наведених облика образовно-васпитног рада 

наставници-реализатори сачињавају извештај који треба да одговори  на питање о његовој 

оправданости и допринесе његовом унапређивању. Знања и искуства стечена кроз 

наведене облике рада треба интегрисати у наставни процес и омогућити ученицима да 

искажу своје утиске и осећања о ономе што су доживели. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Школска библиотека је средиште библиотечко – информационе и васпитно – 

образовне активности школе. Школска библиотека пружа информације и сазнања 

неоходне за успешно учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и 

знању. Школска библиотека омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током 

читавог живота, развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни 

грађани. Школска библиотека не може бити само место за позајмљивање књига већ такав 

ресурни комуникацијско – информациони и мултимедијски центар прилагођен узрасту 

ученика, њиховим потребама, као и потребама наставника у целокупоном процесу 

васпитања и образовања. Библиотекар у школи је посредник између читалаца и књига,  

читалаца и  електронске базе података, наставника и стручне и опште литературе и других 

релевантних извора. 

Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом.Програм рада школске 

библиотеке саставни је део Школског програма. ( 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 -  члан 27, члан 50). 

Циљеви библиотечког особља у школској библиотеци 

 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем,  

доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основној школи 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. 
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Програм рада школског библиотекара обухвата задатке  и послове из области 

бразовања и васпитања, библиотечко-информационе послове као и оне  из домена 

културних и уметничких  аспеката образовања. 

Циљеви које школска библиотека треба да оствари неопходни су за унапређење 

писмености (медијске и информационе), за успешно подучавање, учење и унапређење 

нивоа културне и друштвене свести свих актера образовно васпитног процеса. 

1. Пружање подршке  свим корисницима  у остваривању стандарда и исхода основног 

образовања и васпитања . 

2. Развијање и неговање навике читањаи учења, као и навике коришћења библиотеке 

током читавог живота у процесу стицања знања и квалитетне организације 

слободног времена. 

3. Оспособљавање корисника  за коришћење ИКТ-а, самостални истраживачки рад и 

подстицање на стваралачко и критичко мишљење у проналажењу, одабиру, 

вредновању и примени информација у решавању проблема/задатка.  

4. Подстицање корисникада стичу и користе вештине вредновања и коришћења 

информација, без обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима 

друштвенекомуникације. 

5. Обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним 

изворима и могућностима, што отвара нове хоризонте различитих идеја, иновација, 

искустава иставова. 

6. Организовање и реализација активности које јачају друштвену и културнусвест. 

 

Задаци библиотечког особља у школској библиотеци 

 

Школски  библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информационих  из домена културних  активности школске  

библиотеке, доприноси унапређивању  свих облика и подручја рада, тако што учествује  у 

пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и  праћења рада 

школе, односно целокупног образовног процеса. Као стручни сарадник и члан школских 

тимова има задатке: 

 

Задатак Активност  
Начин остваривања 

програма 

Планирања и набавке 

библиотечке грађе у складу 

са циљевима и задацима 

образовно-васпитног 

процеса и у сврху 

квалитетне организације 

слободног времена 

Прикупљање информација 

о износу планираних 

средстава за набавку 

библиотечке грађе.  

Анализа стања постојећег 

фонда , књиге дезидерата 

ученика и наставника. 

Индивидуални рад  и рад у 

групи 

сарадника/наставника у 

установи и представницима 

другим институцијама 

релевантних за 

остваривање датог задатка 
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корисника библиотечких 

услуга, а у складу са 

расположивим средствима 

Прибављање понуда 

издавачких кућа и/или 

њихових сарадника за 

набавку библиотекче грађе 

на основу одобреног 

финансијског плана школе. 

Прибављање потребне 

документације за учешће у 

акцији МНПТР за богаћење 

књижног фонда школских 

библиотека у Републици 

Србији. 

Креирање листе 

публикација и друге грађе 

за обнављање и богаћење 

библиотечког фонда. 

и активностима у вези са 

истим.  

Израда годишњег  и 

опеартивних планова рада 

школског библиотекара у 

циљу остваривања 

краткорочних и 

дугорочних циљева 

школске библиотеке, као и 

периодичних извештавања 

о раду 

Доношење годишњег, 

оперативних/месечних 

планова рада школског 

библиотекара у складу са 

Правилником о програму 

свих облика рада стручних 

сарадника ("Просветни 

гласник", бр. 5/2012) 

Израда полугодишњег и 

годишњег извештаја о раду 

школског библиотекара који 

је саставни део Извештаја о 

раду школе. 

Анализа и презентација 

активности и постигнутих 

резултата 

Индивидуални рад и 

тимски рад на нивоу 

стручних актива и већа, 

сарадња са појединцима / 

колегама, струковнимм 

удружењима на изради 

планова и извештаја. 

Развијања и неговања 

навике читања и 

коришћења библиотеке код 

свих корисника  

Упис нових чланова, 

посебно првака у 

библиотеку и едукација 

првака о основним 

принципима 

функционисања школске 

библиотеке. 

Упознавање ученика са 

временом и правилима 

Кроз издавање 

књига библиотекар ће 

ученике едуковати о 

распореду књижне и не 

књижне грађе и 

начинима самосталног 

коришћења библиотечог 

фонда. 

 Кроз промотивне 

Развијања и промовисања 

сврсисходне и правилне 

употребе свих облика и 

извора информација 

Мотивисања за учење и 
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подстицање на 

оспособљавање за 

самостално учење и 

образовање током целог 

живота 

рада школске библиотеке. 

Свакодневно издавање 

књига корисницима 

библиотеке.  

Упознавање ученика са 

књижним фондом 

библиотеке. 

Представљање 

библиотечког фонда и 

промоција 

новоприбављених 

публикација  корисницима 

непосредно у школи и у 

онлајн окружењу. 

Представљање 

корисницима  различитих 

извора информација и 

знања, учешће у планирању 

и реализацији редовне, 

допунске,  додатне, 

припремне наставе... 

Упознавање корисника  са 

начелима библиотечког 

пословања без и са 

софтвером за библиотеке 

Пружање помоћи 

ученицима и родитељима 

при набављању уџбеника и 

друге литературе. 

Пружање помоћи 

ученицима, колегама, 

педагошким асистентима у 

раду са ученицима који 

наставу похађају по ИОПу. 

Вођење књиге дезидерата. 

 

активности ( презентације, 

постере, квизове, изложбе, 

објаве на огласној табли...) 

библиотекар ће развијати 

код корисника 

интересовање и мотивацију 

за читањем. 

Праћењем индивидуалних 

потреба корисника и 

њихових читалачких 

навика библиотекар  ће 

утицати на целокупан 

развој личности корисника. 

Праћења и подстицања 

развоја ученика у 

индивидуалним 

способностима и њиховим 

склоностима ка 

интелектуалном, 

емоционално-социјалном и 

сваком другом 

професионалном развоју 

Пружање помоћи 

обдареним ученицима при 

налажењу и избору 

одговарајуће литературе, а 

посебно ученицима који 

имају тешкоће у учењу и 

раду,  али и оним 

ученицима који живе у 

тежим социјалним 

приликама, сарађујући са 

њиховим родитељима  и 

релевантним 

институцијама 

Перманентног 

самовредновања и стручног 

усавршавања ради стицања 

знања и вештина које прате 

Самовредновање рада 

библиотекара употребом 

постојећих и креирањем 

нових инструмената  за 

Индивидуални рад и  

сарадња са сродним 

удружењима, 

институцијама или 
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реализацију наставног 

процеса и савремене 

облике и методе  рада ради 

квалитетнијег пружања 

услуга корисницима 

самовредновање рада 

школског библиотекара и 

услуга које пружа школска 

библиотека. 

Доношење мера за 

унапређење библиотечког 

пословања. 

Планирање различитих 

облика стручног 

усавршавања у установи и 

акреадитованих програма у 

циљу унапређења знања и 

вештина школског 

библиотекара обједињених 

у личном плану стручног 

усавршавања на годишњем 

нивоу 

Праћење педагошке 

литературе, периодике, 

стручних приказа из 

области библиотекарства 

и образовања. 

појединцима на изради и 

размени инструмената за 

самовредновање ( чек 

листе, упитници, скале 

процене...) 

Поштовање личних и 

професионалних потреба и 

стручног упутства за 

остваривање активности  

личног плана стручног 

усавршавања 

 

Стварања услова за 

интердисциплинарни 

приступ настави и учењу, 

као и учешћа у реализацији 

тематске, пројектне, 

угледне и огледне наставе 

Анализа наставних планова 

и представљање доступних 

извора и библиотечког 

фонда за области предмета 

на састанцима стручних 

већа и актива. 

Одабир и планирање тема 

за интердисциплинарни 

приуступ. 

Одабир грађе и извора 

потребних за подршку у 

релизацији активности. 

Осмишљавање и 

реализација активности у 

складу са годишњим 

планом рада школе. 

(обележавање значајних 

датума током 

Сарадњом наставника и 

библиотекара омогућава се 

повезивање наставних 

садржаја више предмета у 

подручју читалачке и 

информационе писмености 

кроз различите активности: 

реализација заједничког 

часа, планирање и 

реализација часова 

тематске, пројектне, 

угледне и огледне наставе, 

организовање радионица, 

изложби, квизова, 

презентација, ... 

Сарадње са наставницима, 

ученицима и њиховим  

родитељима у достизању 

образовних стандарда и 

остваривању предвиђених 

исхода након основног 

бразовања и васпитања 

Сарадње са наставницима, 

ученицима и њиховим 

родитељима у  

едукативним,  културно-

уметничким, 
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хуманитарним, еколошким, 

промотивним и другим 

активностима које се 

организују у школи 

године,промоција значаја 

писмености, едукација и 

промоција из 

области дечијих права,  

превенције болести 

зависности и развијања 

здравих стилова живота, 

очување животне средине 

професионалне 

оријентације, учешће у 

припреми и реализацији 

хуманитарних и акција 

солидарности са другим 

ученицима...) 

Обезбеђивања приступа 

програмима за развијање 

информационе писмености, 

како би се корисници 

оспособили за 

проналажење, 

анализирање, примену и 

саопштавање информација, 

уз вешто и ефикасно 

коришћење информационо-

комуникационих 

технологија 

Прикупљање 

информацијама о 

програмима и пројектима 

за унапређење медијске и 

нформационе писмености и 

других од значаја за 

унапређење образовно-

васпитног процеса и  

аплицирање за учешће у 

истим. 

Сарадња на свим нивоима 

са удружењима и 

институцијама кроз 

различите активности 

усмерене ка унапређењу 

библиотечког пословања и 

пружања услуга 

Континуирано 

информисање и активно 

учешће и сарадња на свим 

нивоима 

Сарадња са другим 

школским и јавним 

библиотекама, установама 

и струковним удружењима 

ради размене информација, 

међубиблиотечке 

позајмице и других послова 

у сврху унапређења 

библиотечких услуга и/или 

реализације пројеката 

образовно-васпитног 

карактера 

Стварања услова за што 

непосреднији и 

Уређење књижног фонда уз 

непосредан приступ 

Рад на промоцији и 

прибављању средстава за 
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једноставнији приступ  

библиотечком фонду и 

расположивим изворима  

информација 

Формирање класичне и  

интернет читаонице у 

оквиру школске 

библиотеке. 

обезбеђивање адекватног 

простора за класичну 

читаоницу и техничку 

подршку за интернет 

читаоницу 

Вођења аутоматизованог 

библиотечког пословања 

(инвентарисање и 

сигнирање, каталогизација, 

класификација, издавање 

на коришћење библиотечке 

грађе и други послови) 

 

Контирнуиран унос 

публикација из 

библиотечког фонда у 

програм  ИБГ за 

библиотечко пословање 

 

Ажурирање и унапређење 

софтвера 

Набавка бар-код читача 

Заштита и чување 

библиотечко-медијатечке 

грађе и периодична 

ревизија фонда 

Санација оштећених 

књига. 

Редовна годишња и 

ванредна периодична 

ревизија књижног фонда по 

правилима прописаним 

Упутством о ревизији и 

отпису библиотечке грађе 

(„Сл. Гласник РС“, бр 

25/95) 

 

Формирање комисије за 

ревизију и отпис грађе. 

Анализа стања фонда и 

потреба корисника у 

образовно-васпитном 

процесу, групни/тимски и 

индивидуални рад. 

 

Начин остваривања активности (време, место и носиоци реализације) из програма 

утврђује се Планом рада школског библиотекара за сваку школску годину који је саставни 

део Годишњег плана рада школе. 

 

 

ПРОГРАМ ИНКЛУЗИЈЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

Начин прилагођавања програма  

ученицима са посебним образовним потребама израдом ИОП-а 

 

Ученицима са посебним образовним потребама,у смислу овог програма, сматрају 

се: 

 ученици који имају тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у 

понашању и емоционалном развоју); 
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 ученици који потичу, односно живе у социјално нестимулативној средини (социјално, 

економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у 

здравственој, односно социјалној установи); 

 ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно ученици са телесним, 

моторичким,  чулним, интелектуалним или вишеструким сметњама или сметњама из 

спектра аутизма,  

 ученици са изузетним способностима, 

 ученици који из других разлога остварују право на додатну подршку у образовању 

Ученици са поседним образовним потребама имају право на пружање одговарајуће 

додатне подршке са циљем да им се омогући оптимални развој ученика, укључивање у 

вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, 

односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика. Пружање додатне подршке 

ученицима са посебним образовним потребама остварује се реализацијом следећих 

активности: 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И ИЗРАДА ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА УЧЕНИКА 

Приликом испитивања  детета уписаног у први разред стручни сарадник може 

утврдити да код детета постоји постоји потреба за пружањем додатне подршке у 

образовању. Такође, у поступку праћења напредовања ученика у наставном процесу  

наставник или стручни сарадник, могу утврди да ученик не остварује очекиване исходе 

образовања и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа 

општих и посебних стандарда. У оба случаја приступа се прикупљању података, ради 

формирања неопходне документације за пружање одговарајуће подршке у образовању и 

васпитању. 

Наставник, односно стручни сарадник поред већ познатих података о ученику, 

прикупља податке од родитеља, односно старатеља ученика, стручњака ван образовне 

установе који добро познаје ученика, од вршњака и самог ученика, при чему се користе 

различите технике (систематско посматрање активности ученика у различитим 

ситуацијама, тестирање, као и интервјуисање и попуњавање упитника од стране ученика и 

других који га познају). Медицински налази су, по потреби, саставни део документације. 

На основу прикупљених података и документације стручни сарадник координира и, у 

сарадњи са наставником, израђује педагошки профил ученика. Педагошки профил садржи 

опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина 

рада са учеником.  

 

ОТКЛАЊАЊЕ ФИЗИЧКИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ ПРЕПРЕКА 

(ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА) 

На основу педагошког профила детета, односно ученика утврђују се подручја у којима 

постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се 

отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у 
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образовно-васпитном раду. Отклањање физичких и комуникацијских препрека 

(индивидуализован начин рада) у установи остварују се путем:  

1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи (отклањање 

физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности, израде 

посебног распореда активности итд.);  

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, 

а посебно приликом увођења нових садржаја, начина задавања задатака, праћења брзине и 

темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, 

постављања правила понашања и комуникације.  

Индивидуализован начин рада са учеником спроводи се као саставни део процеса 

образовно-васпитног рада наставника, о чему наставник води евиденцију у припремама за 

рад и својо педагошкој евиденцији. 

 

ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН    

(ИОП) 

Уколико ако претходно прилагођавање индивидуализован начин рада не доведе до 

остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавања 

образовних потреба ученика са изузетним способностима, Стручни тим за инклузивно 

образовање може да поднесе предлог за утврђивање права на ИОП. Процену потребе за 

ИОП-ом може да да наставник, стручни сарадник или родитељ ученика. 

Предлог садржи наводе и образложене разлоге за подношење предлога за утврђивање 

права на ИОП, као и доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада 

са учеником.Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности 

упознат са поднетим предлогом за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово 

подношење и да је сагласан да се приступи изради ИОП-а. Изузетно, ако родитељ, 

односно старатељ не да сагласност за израду ИОП-а, ни након предузетих мера од стране 

стручног сарадника, наставника ученика или стручног тима за инклузивно образовање, 

примењује се индивидуализовани начин рада, без ИОП-а. 

 

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ ИОП-А 

ИОП израђује Тим за пружање додатне подршке ученику, а чине га наставник разредне 

наставе, односно одељенски старешина, предметни наставник, стручни сарадник, 

родитељ, односно старатељ детета, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, 

односно стручњак ван школе, на предлог родитеља, односно старатеља. Родитељ, односно 

старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.Стручни тим за инклузивно образовање 

установе доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање.  

 

САДРЖАЈ И ВРСТЕ ИОП-А 

ИОП је писмени документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и 

васпитању ученика садржи:  
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1) личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика; 

2) циљ образовно-васпитног рада, односно промену која додатном подршком треба да 

се достигне у подручју у којем се планира додатна подршка; 

3) операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности, односно 

корака и њихов редослед у васпитној групи и на часовима у одељењу, као и опис и 

распоред рада изван групе, односно одељења када је то потребно; 

4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине активности у 

предшколској установи, за поједине или за све предмете у школи, односно исходе тих 

активности које кроз поступан процес доводе до циља додатне подршке; 

5) лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних 

активности; 

6) временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току 

планираних активности.  

ИОП може да се донесе за део или област у оквиру наставног предмета, један наставни 

предмет, групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за 

разред који ученик похађа, као и за ваннаставне активности.  

За ученика са изузетним способностима школа доноси прилагођен и обогаћен ИОП. 

ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде:  

1) по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која 

се односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, 

прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног 

процеса; активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку;  

2) по измењеном програму у коме се, осим садржаја прецизно планира прилагођавање 

општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа 

ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све 

предмете; 

3) обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним 

способностима.  

За доношење ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним 

стандардима постигнућа, стручни тим за инклузивно образовање прибавља и мишљење 

интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком ученику. 

 

ПРИМЕНА ИОП-А, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности одељењу. Наставник при 

планирању свог рада у одељењу, укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом. Ако 

примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев 

интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком ученику.Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а 

оцењује се према ИОП-у, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 
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образовању. Завршни испит, односно матуру полаже у складу са Правилником о полагању 

завршног испита, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање 

подршке ученику, а у складу са ИОП-ом. 

Праћење и вредновање ИОП-а реализује СТИО и Тим за пружање додатне подршке 

према утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби. На основу резултата 

вредновања ИОП-а Тим за пружање додатне подршке израђује предлог измене и допуне 

односно прилагођавања ИОП-а у складу са напретком и развојем ученика. Уколико се 

вредновањем утврди да се даљи напредак ученика може остваривати применом 

индивидуализованог начина рада, педагошки колегијум, на предлог Тима за пружање 

додатне подршке, а уз сагласност СТИО доноси одлуку о престанку потребе за ИОП-ом. 

     САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ПРОЦЕСУ ИНКЛУЗИЈЕ 

     Ради унапређивања инклузивног образовања и васпитања, школа остварује сарадњу са 

другим институцијама (Институт за ментално здравље у Београду, Развојно 

саветовалиште у Краљеву...), а пре свега са ШСОВ ''Иво Лола Рибар'' из Краљева, која 

пружа подршку школи у остваривању програма инклузије ученика са посебним 

образовним потребама. Један од најзначајнијих облика сарадње је ангажовање запослених 

дефктолога ове школе, у складу са могућностима, као сарадника који својим саветима 

значајно помажу наставницима  у изради ИОП-а у утврђивању ефикасних начина и 

поступака за његово остваривање 

Индивидуални образовни програм по предметима, односно садржаји у предметима 

који се обрађују у одељењу са ученицима којима је потребна додатна подршка због 

поверљивости података налазе се код Тима за додатну подршку  и саставни су део 

Школског програма. 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА 

ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Програм стручног усавршавања подразумева унапређење образовно-васпитног 

рада школе развојем компетенција запосленог  особља за обављање посла, похађањем и 

завршавањем релевантних облика стручног усавршавања. Стручно усавршавање остварује 

се у складу са Годишњим планом за стручно усавршавање на нивоу школе, који је 

конципиран на основу личних планова стручног усавршавање  запослених за сваку 

школску годину.  

На основу процене личних компетенција наставник утврђује знања, вештине и 

вредносне ставове које жели да формира, развије или унапреди у наредној школској 

години. На основу овако дефинисаних смернице врши избор облика и садржаја стручног 

усавршавања за наредну школску годину. Документом су предвиђени облици за стручно 

усавршавање у установи ( Извођење угледног часа/активности, Излагање о савладаном 

програму или другом облику стручног усавршавања ван установе, Приказ књиге, 

приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, 
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студијског путовања, стручне посете, Остваривање истраживања, Остваривање пројекта 

образовно-васпитног карактера у установи, Остваривање програма од националног значаја 

у установи, Остваривање програма огледа, модел центра, Остваривање облика стручног 

усавршавања припремљеног и оствареног у установи у складу са потребама запослених, 

Остало.), као и облици за стручно усавршавање ван установе (Одобрени програми 

стручног усавршавања –обуке, Акредитовани програми високошколске установе- облици 

целоживотног учења, Стручни скупови, Летње и зимске школе, Стручна и студијска 

путовања, остало). За сваки облик стручног усавршавања наставник планира одговарајући 

број сати тако да за школску годину оствари 44 сата стручног усавршавања у установи, 

похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени 

из Каталога. на крају школске године наставник саставља извештај о реализацији плана 

стручног усаврашвања и доставља га координатору Тима за стручно усавршавање На 

састанку Тима за стручно усавршавање пореди се број планираних и остварених сати и 

бодова и доносе предлози за унапређење стручног усавршавања на ниову школе. 

Избор облика стручног усавршавања врше запослени, а исте одобрава директор у 

сарадњи са стручним већима области предмета. Запослено особље, руководиоци стручног 

већа области предмета и директор школе одлуке о стручном усавршавању доносе у складу 

са важећим Правилником о стручном усавршавању, а на основу самовредновања и 

вредновања сопственог рада и рада школе. Запослени су у обавези да буду информисани о 

могућностима стручног усавршавању у оквиру своје струке, познају начин бодовања 

различитих облика стручног усавршавања, планирају и учествују у облицима стручног 

усавршавања у складу са Годишњим планом школе и прате његово остваривање у складу 

са Правилником. 

 Годишњим планом стручног усавршавања операционално се дефинишу активности 

за сваку школу годину, носиоци реализације и број сати стручног усавршавања. Годишњи 

план стручног усавршавања саставни је део Годишњег плана рада Школе. 

Програм стручног усавршавања приправника 

 

 С обзиром да се приправници запошљавају у различитим периодима школске 

године и често долазе са већ одрађеним делом приправничког стажа, у овом програму ће 

бити наведене активности које су поређане по хронолошком редоследу од сусрета са 

приправником, а које су заједничке за све њих. 

 

 Дефинисање статуса приправника – Секретар школе на основу службене евиденције 

утврђује где је и у ком трајању приправник радио пре доласка у нашу школу, одређује 

рокове за пријављивање испита за лиценцу и потребне активности које су неопходне 

да се обаве пре заказивања полагања пред школском комисијом за стицање Потврде о 

савладаности програма ( стицање услова за пријаву испита за лиценцу ). 
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 Упознавање са законском регулативом – Педагог школе приправнику даје на увид и 

разматрање Приручник о полагању и стицању лиценце за рад  наставника, васпитача и 

стручних сарадника ( приправника ), као и другу расположиву литературу која може да 

буде од користи у процесу припремања испита. Наравно, указује му у којим областима 

и на који начин педагошко- психолошка служба може да допринесе квалитетнијој 

припреми. 

 

 Одређивање ментора – Уколико је колега већ добио ментора у некој од школа где је 

већ радио, са том школом се постиже договор о даљој сарадњи, а ако приправнику није 

одређен ментор, директор одређује ментора међу колегама. У случају кад у нашој 

школи нема наставника истог профила, директор школе успоставља сарадњу са другим 

школама и проналази ментора из неког другог колектива. 

 

 Менторски рад – Ментор планира у сарадњи са приправником све активности које су 

прописане Правилником о полагању испита за лиценцу: консултације у циљу пружања 

помоћи у припремању образовно- васпитног рада и реализацији часа,  присуствовање 

образовно- васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа, 

консултације и анализа образовно- васпитног рада у циљу праћења напредовања 

приправника, пружање помоћи у припреми за проверу савладаности програма, вођење 

прописане евиденције сагласно члану 7 Правилника. 

 

 Сарадња са ПЕПСИ службом – Током приправничког стажа одвија се редовна 

комуникација приправника и ментора са педагогом и психологом школе, у вези са 

текућим проблемима у реализацији наставе. У оквиру свог плана рада педагог и 

психолог прате и присуствују облицима образовно- васпитног рада, одржавају 

консултације и анализирају исте, подстичу приправника да самостално долази до 

нових решења или му дају предлоге на основу којих ће свој рад унапредити,  чиме 

доприносе професионалном напредовању приправника и квалитетнијем припремању 

за проверу савладаности програма и полагање испита за лиценцу. Поред реализације 

наставе, ангажују приправника и у реализацији других послова: рад у стручним 

органима, припрема и организација такмичења и других манифестација и сл., како би 

на крају приправничког стажа сваки приправник стекао потпуни увид у разноврсност 

послова и задужења која га очекују на његовом будућем радном месту.  

 

 Провера савладаности програма- Проверу савладаности програма врши комисија у 

школи, коју образује директор решењем. Комисију чине најмање 3 члана, сагласно 

члану 9 Правилника. Пред комисијом приправник изводи одговарајући облик 

образовно- васпитног рада. Комисија разматра извештај ментора, евиденцију 

приправника о његовом раду, оцену комисије о припреми, извођењу и одбрани 

одговарајућег облика образовно- васпитног рада и на основу тога сачињава извештај. 

Извештај комисије садржи: основне податке о приправнику, тему одговарајућег облика 
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образовно- васпитног рада и оцену остварености програма – ''у потпуности савладао 

програм'', или ''делимично савладао програм''. Оцена о делимичној савладаности 

програма подразумева да приправник мора поново да изађе пред школску комисију, 

јер је за пријаву за полагање испита за лиценцу неопходно да добије оцену о потпуној 

савладаности. 

 

 Пријава за полагање испита за лиценцу – Секретар школе пријављује приправника 

за полагање испита за лиценцу по процедури регулисаној законом 

 

Планирање рада наставника 

 

 Планови рада наставника морају бити усклађени са Наставним планом и 

програмом, одговарајућим упутством за реализацију програма, календаром рада, 

захтевима просветних саветника у Записницима о извршеним прегледима или договором 

на састанцима стручних већа за области предмета. 

 Планови рада наставника садрже: 

- укупан годишњи фонд часова 

- број часова по предметним подручјима 

- називе наставних тема 

- образовно- васпитне задатке за сваку наставну тему 

- образовне стандарде који се остварују реализацијом програмских садржаја 

- редни број сваког часа 

- називе наставних јединица 

- тип часа 

-  време остваривања сваке наставне јединице 

- наставне методе 

- облике наставног рада 

- наставна средства и литературу 

- мапомену (реализација часа ван учионице, могуће примене иновација на часу, 

реализација угледног часа, специфичности вертикалне или хоризонталне 

корелације и сл.) 

Начин планирања сваки предметни наставник бира у складу са својим потребама, 

афинитетима и карактеристикама одељења у коме предаје и у договору са члановима 

стручних већа. Током године радиће се континуирано на иновирању и унапређивању 

квалитета планова рада. 

 

Припремање наставника за реализацију часова 

 

 У складу са личним плановима за стручно усавршавање, запослени ће се 

ангажовати и у процесу припреме и у процесу реализације свих предвиђених облика рада. 

Посебно ће се  посветити пажња припреми и реализацији  угледних часова или примени 



62 |  с т р а н а

 

иновација или појединих иновативних поступака, где ће наставници бити у обавези да 

разраде и планирају концепт наставне јединице у виду елабората о наставној јединици 

(припрема). 

 У свакодневном раду користиће  методичке скице о наставној јединици (план о 

реализацији наставне јединице), који поред редног броја и назива наставне јединице, типа 

часа и датума реализације садржи: 

- формулацију образовно- васпитних циљева и задатака 

 - трајање појединих делова часа (артикулација временске димензије) 

 - кратку информацију о употреби наставних средстава, дидактичког материјала, 

уџбеника, приручника... 

 - избор и комбиновање наставних метода рада 

 - комбиновање облика наставног рада 

 - главна питања, проблеме и задатке у појединим деловима часа 

 - евентуалне домаће задацке или проблеме за размишљање за следећи час 

         - посебно припремљене задатке, наставна средства и методе за реализацију 

планираних задатака из ИОП-а, за ученике са посебним потребама. 

 Форму припреме за час одређује наставник зависно од релевантних околности, а у 

обавези је да их поседује за сваки час и стави на увид директору Школе, стручном 

сараднику или службеном лицу Школске управе у Краљеву. О редовности и квалитету 

припремања за час директор школе ће водити евиденцију. 

 

Унапређивање образовно- васпитног рада 

 

 Унапређивање образовно-васпитног рада је процес који ће тећи континуирано 

током школске године у складу са плановима за стручно усавршавање запослених. 

Планови предвиђају стицање знања из различитих области, што ће имати за последицу 

чешћу примену разноврсних облика и метода образовно- васпитног рада, као што су: 

 - тимска настава, активна настава, проблемска настава, групни рад, рад у паровима, 

индивидуализовани рад 

 - рад на усавршавању методологије оцењивања (у овој области ће бити коришћена 

сазнања и прикупљени материјали током реализације пројекта ''Задаци од бројки, слова и 

снова'', искуства и материјали које су учитељи добили током семинара  о примени нивоа 

постигнућа у оцењивању у III и IV разреду и примени образовних стандарда у 

дефинисању исхода и критеријума оцењивања, као и сазнања добијена током анализе 

Правилника о оцењивању) 

 - реализација угледних часова (уз примену сазнања стечених на различитим 

обукама и осталим облицима стручног усавршавања) 

 - реализација  стручних тема на седницама Наставничког већа или стручних већа за 

области предмета 
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 Размена информација и идеја, разматрање остварених ефеката и резултата 

реализоваће се на састанцима стручних већа за области предмета и седницама 

Наставничког већа. 

 

 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

 Школа остварује сарадњу са родитељима/старатељима и институцијама и 

установама на локалном нивоу у планирању и реализацији активности усмерених на 

спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. У погледу oсигуравања 

безбедности и здравља на раду школа делује у два основна правца: 

 смањење нежељених последица током остваривања образовно-васпитног рада у 

школи (повреде, професионалне болести или болести у вези са радом...) и  

остваривање безбедности и заштита здравља запослених, ученика и родитеља током 

образовно – васпитног процеса.  

У настојању да боравак у школи учини сигурним и обезбеди очување здравља ученика 

и запослених школа реализује следеће активности: 

 

Задаци Активности 
Начин остваривања 

програма 

Развијање компетенција 

запослених и ученика за 

примену мера безбедности 

и здравља на раду  

Обука запослених и 

ученика: прва помоћ, 

противпожарна заштита, 

заштита безбедности и 

здравља на раду 

Сарадња са релевантним 

институцијама у 

теоријском и практичном 

оспособљавању за безбедно 

и по здравље 

неугрожавајуће обављање 

радних задужења  

Праћење исправности 

средстава за рад, 

одржавање у исправном 

стању и расходовање 

неисправних средстава 

угрожавајућих по 

безбедност и здравље 

ученика и запослених 

(електронски отпад, 

хемијске суптанце из 

кабинета за хемију, 

Редовна провера 

исправности, 

сервисирање и одржавање 

противпожарних апарата и 

инсталација 

Обавља се према 

Закону о заштити од 

пожара и осталим 

подзаконским актима 

из ове области. 

Обавља овлашћено 

правно лице у 

складу са техничким 

прописима и 

упутствима 

произвођача 

Редовна провера 

исправности 

електричних инсталација 

ниског 

напона, испитивање 
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препарати и узорци у 

формалдехиду из кабинета 

за биологију, неисправна 

наставна средства у 

фискултурној сали...) 

микроклиме и 

квалитета освтљења 

Утврђивање протокола 

поступања у ситуацијама 

када је неопходно 

евакуисати школски 

простор 

Израда плана евакуације и 

провера његове практичне 

примене 

Практична вежба 

евакуације објекта 

од стране свих 

ученика и 

запослених 

Сарадња са релевантним 

институцијама у 

обезбеђивању пешачких 

прилаза школи 

Сарадња са МУП-ом 

Републике 

Србије, Саветом за 

безбедност саобраћаја, 

Дирекцијом за планирање... 

Саобраћајни полицајац 

контролише 

саобраћајнице око 

школе, а школски 

полицајац обилази школу и 

школско двориште. 

Предавања у оквиру ЧОС 

Контрола уласка у школу, 

контрола 

школског дворишта у 

циљ повећање безбедности 

ученика 

Периодична израда 

распореда дежурства 

наставника и ученика. 

Распоред дежурства истиче 

се на огласној табли 

Ангажовање учитеља и 

наставника на дежурствима 

на великом одмору и током 

наставе. Дежурство 

ученика на главном улазу. 

Контрола уласка у школу, 

контрола ходника и 

дворишта путем видео 

надзора 

Инсталирање и активно 

праћење видео надзора 

Видео надзор, а по потреби 

преглед снимака видео 

надзора 

Дефинисање поступака и 

процедура у инцидентинм 

ситуацијам као и 

одговорних лица и 

њихових задужења у 

зависности од карактера 

ситуације угрожавајуће по 

безбедност и здравље 

ученика и запослених 

(пожар, земљотрес, 

Сарадња са релевантним 

институцијама у 

теоријском и практичном 

оспособљавању запослених 

се обучавају за правилно и 

сврсисходно поступње у у 

ситуацијама угрожавајућим 

по безбедност и здравље 

ученика и запослених  

Утврђена су задужења 

запослених за коришћење 

средстава за рад и 

преузимање одговорности 

за њихову исправну и 

безбедну употребу 

(нарочито наставна 

средства у фискултурној 

сали, употребу наставних 

средстава за у кабинету за 
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физичке повреде, 

здравствени проблеми 

ученика или запослених...)  

 физику и хемију, 

биологију, употреба алата и 

машина у кабинету за ТИО, 

али и осталих средстава и 

уређаја, нарочито 

електричних); 

Пратити да ли су запослени 

током рада под утицајем 

алкохола или других 

средстава зависности због 

чега би могли угрозити 

своју безбедност или 

безбедност ученика са 

којима се изводи образовно 

- васпитни рад 

Контрола, да ли су 

запослени током рада под 

утицајем алкохола или 

других средстава 

зависности 

Спроводи је овлашћено 

лице у складу са Законом 

Праћење доследног 

спровођења одредби Закона 

о заштити становништва од 

дуванског дима 

Контрола коришћења 

употребе дуванских 

производа у школи и 

школском дворишту 

Спроводи је овлашћено 

лице у складу са Законом 

Осигурање ученика и 

запослених 

Извршено је осигурање 

ученика и запослених 

Изабрана осигуравајућа 

кућа 

 

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Рад и функционисање ученичког парламента темељи се на једном од четири 

принципа Конвенције о правима детета. Иако не постоји хијерахија права утврђених 

Конвенцијом, четири права издвајају се због тога што се без њиховог поштовања ниједно 

друго право не може у потпуности остварити и називају се принципима Конвенције: 

недискриминација (чл. 2), најбољи интерес детета (чл. 3), право на живот, опстанак и 

развој (чл. 6), право на партиципацију (члан 12). 

Чланом 12 Конвенције утврђено је право деце/ученика на слободно изражавање 

свог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим ставрима и 

поступцима који га се непосредно тичу, с тим што се мишљењу детета посвећује 

дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу. У свакодневном животу није 

увек могуће обезбедити потпуно равномерно учешће ученика у одлучивању. Суштинска 

одлика партиципације је присуство информација: ученици знају о чему могу самостално 

да одлучују, а које су одлуке у сфери одговорности одраслих, знају да имају право да 
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траже и добијају информације. Њихово мишљење је тражено и саслушано у свим 

областима које их се непосредно тичу, а уколико није прихваћено образложено је због 

чега. 

Кроз искуство изражавања свог мишљења и његовог уважавања ученици развијају 

висок степен самопоштовања и самопоуздања, стичу спремност да учествују у доношењу 

одлука и преузму одговорност за њих. Поштовањем  демократских принципа у 

одлучивању ученици развијају спремност да уваже мишљења других. Ученици који су 

имали искуство партиципације и усвојили партиципативни модел развијају 

компетенције за сарадњу и одговорно учешће у демократском друштву. 

Ради остваривања права ученика на партиципацију у школи се, у складу са чл. 88 

ЗОСОВ, у последња два разреда формира Ученички парламент. Циљ формирања 

Ученичког парламента јесте да се омогући ученицима/ама демократски начин 

удруживања ради заступања интереса свих ученика/ца у школи, као и њихово учешће у 

доношењу одлука које их се непосредно тичу.  

 

Задатак Активност  
Начин остваривања 

програма 

Обезбедити услова за  

остваривања права ученика 

на партиципацију у школи 

у складу са Законом и 

општим актом школе 

Избор представника 

одељења 7. и 8. разреда за 

Ученички парламент и 

конституисање Ученичког 

парламента  

Избор представника УП за 

проширени састав 

Школског одбора 

Начин радa Ученичког 

парламента дефинисан је 

Пословником о раду, а у 

раду му помаже 

координатор којег именује 

директор Школе. 

Начин избора чланова 

Ученичког парламента 

утврђен је Статутом школе 

и спроводи се према 

унапред утврђеним 

критеријумима који су 

познати ученицима. По 

правилу за чланове 

Парламента предлажу се 

ученици који су стекли 

углед међу другим 

ученицима јер редовно и 

одговорно извршавају 

обавезе; показали су 

способности да 

аргументовано воде 

преговоре, износе ставове и 

Оснажити чланова 

Ученичког парламента за 

активно учешће у 

доношењу одлука које их 

се непосредно тичу 

Реализација обуке Права 

детета у образовању за 

нове чланове УП – права, 

обавезе и одговорности 

ученика, заштита од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

партиципација, израда 

плана акције и заступање 

Осигурати партиципацију 

ученика у доношењу 

одлука које се непосредно 

тичу њиховог образовање и 

васпитање, а које доносе 

Разматрање и утврђивање 

предлога о правилима 

понашања, мерама 

безбедности, школском 

развојном плану, школском 
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стручни органи и тимови, 

Школски одбор, Савет 

родитеља и директор  

програму, ГПРШ, 

уређивању школског 

простора, избору уџбеника, 

слободним активностима, 

учешћу на спортским и 

другим такмичењима и 

организацији других 

активности за ученика у 

школи и ван ње 

посредују између 

различитих интересних 

страна и на тај начин 

заступају интересе свих 

ученика; показују 

спремност и вештине  да 

сарађују са другима на 

решавању задатка или 

проблема. Остваривање 

права на партиципацију 

обезбеђује се избором 

представника Парламента и 

укључивањем у рад 

стручних органа и тимова и 

органа управљања на начин 

утврђен Законом и општим 

актом школе.  

Рад Ученичког парламента 

реализује се кроз седнице 

које се одржавају у 

принципу једном месечно, 

а по потреби и чешће. 

Седнице се одржавају кроз 

непосредне састенке у 

школи или  онлајн када је 

то оправдано начином 

организације рада школе. 

Чланови Парламента могу 

иницирати одржавање 

седнице на начин утврђен 

Пословником.  

Рад Парламента 

евидентира се кроз 

записник. На основу 

евидентираних 

реализованих активности 

председник у сарадњи са 

координатором и осталим 

члановима Парламента 

саставља извештај који је 

Обезбедити партиципацију 

ученика у остваривању 

права на заштиту од 

дискриминације насиља, 

злостављања и 

занемаривања и других 

облика ризичног понашања 

Избор представника у 

Тиму за за заштиту облика 

ризичног понашања  

Учествовање и припреми и 

реализацији превентивних 

активности за заштиту 

ученика 

Обезбедити партиципацију 

ученика у самовредновању 

школе и у процесу 

планирања развоја школе  

Избор представника за рад 

у Тиму за самовредновање, 

СА за школско развојно 

планирање 

Разматрања односа и 

сарадње ученика и 

наставника/стручног 

сарадника и атмосфере у 

школи 

Евалуација рада наставника 

и стручних сарадника од 

стране ученика на начин 

утврђен Законом и општим 

актима школе 

Иницирање и реализација 

сопствених акција од 

интереса за ученике 

Вршњачка едукација из 

области дечијих права, , 

превенције болести 

зависности и развијања 

здравих стилова живота, 

професионалне 

оријентације итд. Учешће у 

припреми и реализацији 

хуманитарних и акција 

солидарности са другим 

ученицима 

Успоставити и развијати 

сарадњу са ученичким 

парламентима и другим 

организацијама младих 

Активно учешће у 

образовно – васпитним 

активностима 

Обавештавања ученика о 

питањима од посебног 

значаја за њихово 

школовање и о 

Презентација рада 

Ученичког парламента на 

огласној табли и сајту 

школе – извештавање о 



68 |  с т р а н а

 

активностима ученичког 

парламента 

реализованим 

активностима 

саставни део годишњег 

извештаја о раду школе.  

 

Начин остваривања активности (време, место и носиоци реализације) из програма 

утврђује се Планом рада ученичког парламента за сваку школску годину који је саставни 

део Годишњег плана рада школе.  

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ И ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања 

детета млађег школског узраста који након редовне наставе одлази кући и без надзора 

проводи време до доласка родитеља. Продужени дневни рад након или пре редовне 

наставе, односно организован целодневни образовно-васпитни рад школе кроз посебан 

облик образовно-васпитног рада, представљају моделе којим се могу квалитетно и 

конструктивно решити проблеми запослених родитеља.  

Школа организује рад продуженог боравка и/или целодневне наставе у складу са 

Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка - "Службени гласник РС", број 77/2014. Продужени боравак и/или целодневна 

настава организује се у првом циклусу основног образовања и васпитања.У зависности од 

потреба и услова школа се опредељује за групе продуженог боравка или одељења 

целодневне наставе, а може да има и оба облика организовања.  

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који 

се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају 

самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један оброк. 

Целодневна настава је посебан облик образовно-васпитног рада у коме се смењују 

часови редовне наставе и различити облици слободних активности и у оквиру кога 

ученици имају један оброк и час самосталног рада. 

Циљ образовно-васпитног рада у продуженом боравку и/или целодневној 

настави је да се: 

 кроз организоване облике збрињавања деце млађег школског узраста стичу знања, 

развијају и афирмишу склоности и способности и формира јединствена личност 

детета; 

 кроз социјалну интеракцију и сарадњу са вршњацима стичу и развијају социјалне 

вештине потребне за живот у савременом друштву; 

 развијањем самосталности ученици припреме за даље образовање и целоживотно 

учење. 

Специфичност целодневне наставе у односу на продужени боравак огледа у реализацји  

образовно-васпитног рада наизменично смењивање редовне наставе и осталих облика  
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образовно-васпитног рада утврђених планом наставе и учења (ЧОС, допунска настава и 

ваннаставне активности), самосталног рада ученика и активности у слободном времену. 

Редовна настава се реализује из предмета прописаних планом и програмом наставе и 

учења, на начин утврђен Школским програмом.  

 Специфчни облици образовног-рада који се реализују и у целодневној настави у 

продуженом боравку су самосталан рад ученика и активности у слободном времену. 

  

Задаци Активности 
Начин остваривања 

програма 

САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА 

Утврђивање, 

продубљивање, 

проширивање и примена 

знања, вештина и навика 

стечених у редовној 

настави, оспособљавање за 

примену различитих 

техника у учењу, развијање 

самосталности и личне 

одговорности у учењу 

Израда домаћих задатака, 

читање лектире, 

коришћење часописа за 

децу, лексикона, 

енциклопедија, 

електронских и 

мултимедијалних извора 

информација, израда 

практичних радова, рад на 

пројектима и друго. 

Наставника прилагођава 

методе и технике учења 

индивидуалним 

карактеристикама и 

потенцијалима ученика. 

Задаци урађени на 

часовима самосталног рада 

се анализирају, исправљају 

и вреднују, али се не 

оцењују. 

АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

Откривање, развој и 

афирмација специфичних 

склоности способности 

ученика; 

Подстицање и развијање 

језичког изражавања; 

Формирање естетских 

вредности и 

оспособљавање за естетско 

процењивање;  

Развијање вештина 

комуникације у групи и 

конструктивног 

превазилажења 

конфилката; 

Развијање вештина и 

навика интерактивног 

учења; 

Подстицање раста, 

Креативне радионице из 

области музичке/ликовне 

уметности, рецитовања, 

глуме, ритмике, језичког 

изражавања, екологије, 

народне традиције итд; 

Посете биоскопским и 

позоришним представама, 

музеју, библиотеци, и 

другим установама културе 

и образовања; 

Слушање музике за децу – 

класичне и популарне 

композиције; 

Спортске активности и 

такмичења – на нивоу 

школе и/или града; 

Гледање телевизијских 

емисија образовно-

Активности у слободном 

времену се остварују са 

најмање три школска часа 

дневно. Активности се 

организују по принципу 

добровољности и  слободе 

избора. Ученици учествују 

у активностима без обзира 

на узраст, а у зависности од 

интересовања за садржаје 

који се организовано и 

плански нуде.  У припреми 

и реализацији активности 

могу учествовати и 

сарадници који су директно 

или индиректно укључени 

у образовно-васпитни 

процес. Активности се 

организују тако да ученици 
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развоја и правилног 

држање тела, развијање и 

усавршавање моторичких 

вештина и способности; 

Развијање свести о значају 

здравља и одговорног 

односа према здрављу; 

Развијање навика за 

организаивано и 

осмишљено коришћење 

слободног времена. 

васпитног карактера, 

цртаних филмова. 

Друтвене игре, 

организоване и слободне 

игре у учионици и 

школском дворишту; 

Уређивање учионичког 

простора и школског 

дворишта; 

Обележавање значајних 

датума и догађаја; 

Читање дечје литературе и 

штампе по избору. 

на креативан и забаван 

начин проводе време и 

задовољавају своја 

интересовања, а 

истовремено и предахну и 

одморе се, могу да се 

изводе у учионици и/или 

школском дворишту. 

Пожељно је организовати 

више активности 

различитог карактера 

истовремено. Групе 

ученика који се у њих 

укључују формирају се 

према њиховим 

афинитетима. 

 

 

 

Распоред дневних активности у целодневној настави 

Модел А 

 

Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

7.40 - 8.00 Прихват ученика од родитеља/других законских заступника 

8.00 - 9.35 Редовна настава (2 часа) 

9.35 - 10.05 Одмор и ужина 

10.05 -11.40 Редовна настава (1 час) 

10.55 - 11.40 Самосталан рад ученика (1 час) 

11.40 - 12.25 Активности у слободном времену (1 час) 

12.25 - 12.55 Ручак 

12.55 - 13.40 Редовна настава 

13.45 - 14.30 ЧОС Допунска 

наст. 

Редовна 

наст. 

Сам. рад уч. Ваннаст. акт. 

14.30 - 16.00 Активности у слободном времену (2 часа) 

16.00 - 16.20 Одлазак ученика уз пратњу родитеља/других законских заступника 

 

Модел Б 

  

Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

7.00 – 7.10 Прихват ученика од родитеља/других законских заступника 
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7.10 - 7.55 Активности у слободном времену (1 час) 

8.00 - 9.35 Редовна настава (2 часа) 

9.35 - 10.05 Одмор и ужина 

10.05 - 10.50 Редовна настава (1 час) 

10.55 - 11.40 Самосталан рад ученика (1 час) 

11.40 - 12.25 Активности у слободном времену (1 час) 

12.25 - 12.55 Ручак 

12.55 - 13.40 Редовна настава 

13.45 - 14.30 ЧОС Допунска 

наст. 

Редовна 

наст. 

Сам. рад уч. Ваннаст. акт. 

14.30 - 15.15 Активности у слободном времену (1 часа) 

15.15 - 15.30 Одлазак ученика уз пратњу родитеља/других законских заступника 

 

Распоред дневних активности у продуженом боравку 

Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

7.50 - 8.00 Прихват ученика од родитеља/других законских заступника 

8.00 – 8.45 Активности у слободном времену (1 час) 

8.45 – 9.30 Израда домаћих задатака и учење (1 час) 

9.30 - 10.00 Одмор и ужина 

10.00 -10.45 Израда домаћих задатака и учење (1 час) 

10.45 - 12.30 Активности у слободном времену (2 час) 

12.30 - 13.00 Ручак 

13.00 - 13.45 Активности у слободном времену (1 час) 

13.45 – 15.15 Израда домаћих задатака и учење (1 час) 

15.15 - 16.45 Активности у слободном времену (2 часа) 

16.45 – 17.00 Одлазак ученика уз пратњу родитеља/других законских заступника 

*ученици који похађају наставу поподневној смени 

*ученици који похађају наставу у преподневној смени 

*обе групе ученика 

 

Операцинализација и начин остваривања активности (време, место и носиоци 

реализације) из програма планира се у оквиру Годишњег плана рада школе. 

 


