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На основу члана 69, члана 72, чланова 76, 80 и 81. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гл.РС, бр.72/09, 52/11 и 55/13), 
и члана 23, члана 27 и 28  Закона о основном образовању ( Сл.гл.РС, 

бр.55/13) , Школски одбор основне школе ’’Бора Лазић’’ у Влашкој, 

на својој седници одржаној дана _________  2015. године,   

ДОНЕО ЈЕ 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
/ посебни програми / 

 
ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

            Директор школе                                                                Председник школског одбора 

 _______________________                                                   _______________________________  

   ( Мирослав Станковић)                                                                     ( Сузана Јовановић) 

 

 

 

Школски програм 



    Школски шрограм је документ на основу којег се остварује школски развојни план и 

укупан образовно-васпитни рад у школи. 

    Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира 

и реализује свој рад. 

   Школски програм омогућава оријентацију учаника и родитеља, односно старатеља у избору 

школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену 

индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

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

 

Циљеви школског програма 

 

У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, наша школа кроз 

Школски програм поставља следеће циљеве: 

 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање језичке, математичке, научне, 

уметничке,  културне,  техничке,  информатичке писмености, неопходних за живот и 

рад у савременом друштву; 

 Стицање знања о основним елементима односа и процеса живота и рада у правној 

држави; 

 Оспособљавање ученика за професионалну каријеру и наставак даљег школовања; 

 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, 

уз вешто и ефикасно коришћење језичког личног изражавања и информационо-

комуникационих технологија; 

 Развој вештине комуникације на страним језицима; 

 Стицање знања, вештина, ставова и вредности неопходних за складан психофизички 

развој и очување и унапређивање здравља ученика; 

 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

 Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене 

традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина, етничких 

заједница, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 



 Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности 

и уопште остваривања права на различитост; 

 Упознавање са природним ресурсима, економијом, културом, језицима, обичајима и 

историјом других држава и народа; 

 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства, као 

и подстицање индивидуалне одговорности, развој свести о себи и способности 

самовредновања; 

 Формирање радних навика као и стицање навика за тачност, уредност, педантност, 

толерантност, стрпљивост, љубазност и културно опхођење са одраслима; 

 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 

даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

 Развој мотивације за учењем, оспособљавање за самостално учење и перманентно 

образовање ; 

 

Начела израде школског програма 

 
   Школски програм утемељен је на начелима:  

 

1. Усмерености на процесе и исходе учења; 

2. Заснованости на стандардима уз систематско праћење и процењивање квалитета 

програма; 

3. Уважавање узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања 

ставова и усвајања вредности код ученика; 

4. Хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих 

наставних предмета; 

5. Поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања као и могућности личног избора у слободним активностима; 

6. Заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама 

наставе и учења; 

7. Уважавања искуства учења и знања која ученици стичу вн школе и њихово повезивање са 

садржајима наставе; 

8. Развијање позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 

учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

9. Коришћееа позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 

мотивацију ученика; 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРEДИНЕ 
 



Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које 

спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка 

одбрана је мултидисциплинарна и треба да представља трајну обавезу свих чланова дурштва. 

Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице што здравље, животна средина и 

социјални услови представљају комплексне области и проблеме који су у сталној 

интеракцији. Стога сваки поремећај стања животне средине доводи до еколошких поремећаја 

и поремећаја социјалних односа, који су међусобно повезани и условљени. 

 

   Циљ програма заштите животне средине је: 

~  стварање критичког мишљења према загађивачима животне средине и стварању 

сопственог осећаја за лепо код ученика. 

~  развијање свести о основним карактеристикама човекове средине, односа према њој и у 

њој, на основу које ће човек тежити очувању и унапређивању средине на начин на који се 

обезбеђује егзистенција човековог рада и образовања ; 

 
Задаци: 

 

 Развијање еколошке свести и културе, као и способност за доживљавање естетске 

вредности; 

 

 Развијање свести о потреби и чувању здравља, као и формирање и развијање потребе 

за сталним бављењем спортом и рекреацијом; 

 

 Развијање свести и навике, као и потребе за културним понашањем и опхођењем, 

заштита културних, историјских и других добара и доживљавање нашег окружења; 

 

 Развијање хуманијих и толерантнијих односа међу људима 

 

Естетски изглед школе је брига читавог радног колектива и ученика, јер школа 

чистоћом, уредношћу и естетским изгледом треба и мора позитивно да утиче на ученике. 

Ученици у школи морају доживљавати и осећати пријатност школског амбијента. 

 

Наставници и управа школе ће на естетском уређењу школе и околине сарађивати са 

родитељима и организацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

Обележавање Дана 

озонског омотача 

16.09. Наставник биологије 



Дани без аутомобила 

 

22.09. Одељењске старешине  

1.-4. разреда, 

представници локалне 

самоуправе 

Обележавање Дана 

животиња 

4.10. Наставник биологије, 

учитељи 

Обележавања Дана здраве 

хране 

 

16.10. Наставник биологије, 

ликовне културе, 

патронажна служба 

Обележавање светског 

дана станишта 

6.10.. Наставник биологије 

Обележавање Дана 

уздржавања од куповине 

 

27.11. Наставник ликовне 

културе, учитељи 

Украшавање јелки и 

прављење икебана од 

живог материјала 

 

децембар Наставник ликовне 

културе, учитељи 

Обележавање Дана 

заштите шума и вода 

 

21. и 22.03. Наставник биологије и 

ликовне културе 

Светски Дан здравља 7.04. Наставник биологије, 

учитељи 

Обележавање Дана 

планете земље 

 

22.04. Наставник биологије 

Обележавање Дана 

биодиверзитета 

22.05. Наставник биологије 

Обележавање Европског 

дана паркова 

24.05. Наставник биологије 

Обележавање Дана борбе 

против пушења 

 

31.05. Патронажна служба 

Обележавање Светског 

дана заштите животне 

средине 

5.06. 

 

Наставници биологије, 

ликовне културе, учитељи 

Уређење школског 

дворишта 

током године Наставник биологије, 

учитељи, одељ. Стар. и 

остали запослени 

Рециклажа током године Наставнил биологије, 

учитељи 

 

Обележавање Дана 

енергетске ефикасности 

 

 Наставнил биологије, 

учитељи 

 

 

Сарадња са „Алпла“-

фабриком пластичне 

амбалаже 

током године Наставник биологије, 

учитељи 

 

 



Сарадња са ЈКП 

Малденовац 

током године Наставник биологије, 

учитељи 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Како је свакодневни живот човека у савременом друштву тесно повезан са многим 

ванредним (непредвидивим) догађајима, који могу угрозити здравље, живот и 

функционисање појединаца, њихових породица и читавих заједница, у организованим 

друштвима, такве ситуације се начелно решавају организованим мерама здравствене 

заштита, која је у заједници, заснована на солидарности и узајамној помоћи свих њених 

чланова. 

 

Циљ здравствене заштите је промоција, односно унапређење здравља, превенција, 

односно спречавање болести. 

 

 Квалитетна здравствена заштита је она која омогућава организацију ресурса на 

најделотворнији начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за 

превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу 

њихових захтева. 

 

   У циљу очувања и побољшања здравља, сви ученици од првог до осмог разреда ће 

бити обухваћени здравственом заштитом кроз редовне систематске прегледе, лекарске 

контроле и вакцинацију надлежног Дома здравља. Сви ученици уписани у први разред су 

обухваћени систематским прегледом .Обављаће се лекарски прегледи за издавање 

здравствених листова при одласку ученика у Школу у природи и екскурзије као и за учешће 

на спортским такмичењима.Ученици осмог разреда ће добити лекарско уверење за упис у 

средњу школу. Ученици за које се укаже потреба,  биће ослобођени наставе физичког 

васпитања, на основу лекарских налаза и одлуке Наставничког већа о ослобађању наставе 

физичког васпитања. Такође, сви ученици ће бити обухваћени стоматолошком превенцијом и 

заштитом. 

У зависности од интересовања родитеља ученици ће бити осигурани и корисници ужине, за 

које родитељи сносе трошкове.  

 

   За ученике којима је потребна додатна здравствена и подршка у области социјалне 

заштите обезбеђиваће се кроз помоћ Интерресорне комисије. 

 

   Програм здравствене заштите, јасно дефинисан, спроводи се у предметима: биологија, 

хемија, природа и друштво, грађанско васпитање, веронаука и физичко васпитање. 

 

   Безбедност ученика се повећава кроз дежурства наставника и ученика и присуство 

школског полицајца. 

 

 

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 



здравствена заштитa кроз 

редовне систематске 

прегледе, лекарске 

контроле и вакцинацију 

током године изабрани лекар Дома 

здравља 

систематским преглед 

ученика уписаних у први 

разред 

април, мај, јун изабрани лекар Дома 

здравља 

лекарски прегледи за 

издавање здравствених 

листова при одласку 

ученика у Школу у 

природи и екскурзије као 

и за учешће на спортским 

такмичењима 

током године изабрани лекар Дома 

здравља 

лекарски прегледи за 

издавање здравствених 

листова  за учешће на 

спортским такмичењима 

током године надлежни лекар 

лекарско уверење за 

ученике осмог разреда  за 

упис у средњу школу   

јун изабрани лекар Дома 

здравља 

ослобођађање наставе 

физичког васпитања, на 

основу лекарских налаза и 

одлуке Наставничког већа 

током године изабрани лекар Дома 

здравља 

стоматолошка превенција 

и заштита 

 

током године Изабрани стоматолог  

Дома здравља 

осигурање ученика  септембар изабрана осигуравајућа 

кућа, школа 

исхрана ученика током године изабрани снабдевач 

ужине, родитељи 

додатна здравствена 

подршка 

током године ИРК 

програм здравствене 

заштите кроз наставне 

предмете 

током године предметни наставници 

јесењи и пролећни крос октобар, април наставник физичког 

васпитња 

недеља школског спорта једна недеља у октобру и 

априлу 

наставник физичког 

васпитња 

реализација радионица 

Саветовалишта за младе 

према утврђеном плану сарадници саветовалишта 

за младе 

Обележавање Дана борбе 

против наркоманије 

30.01. патронажна служба 

Обележавање Дана борбе 

против сиде 

1.12. патронажна служба 

Сарадња са ИРК током године психолог, директор 

Сарадња сa Комисијом 

поводом пријаве 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 



породичног или друге 

врсте насиља, 

злостављања или 

занемаривања  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 
Социјална заштита подразумева систем економских, политичких, просветних, правних 

и свих других социјално-институционализованих мера и активности чији је циљ превенција 

узрока могућих индивидуалних социјалних случајева и групних социјалних проблема, као и 

обезбеђење услова за одговарајуће институционализоване интервенције у случајевима 

јављања тешкоћа које онемогућавају успешно лично и социјално функционисање. Социјална 

заштита укључује и организован систем разноврсних услуга почев од приватних, јавних, 

државних и других социјалних или социјалнохуманитарних служби и институција, као и 

невладиних организација, црквених удружења, као специфичних локалних облика међусобне 

подршке и помоћи  ученицима. 
 

 

 
Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

  Прикупљање података о 

породичним и социјалним 

приликама,стеченим 

стручним 

квалификацијама, 

занимању, облику 

запослења 

април, мај, јун и по 

потреби 

психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са ЦСР поводом 

случајева које третирају 

њихове службе 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са ЦСР поводом 

ученика који неоправдано 

изостају са наставе 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са ЦСР поводом 

пријаве насиља, 

злостављања или 

занемаривања 

током године психолог, учитељи, 

одељењске старешине 

Сарадња са надлежном 

Школском управом 

поводом пријаве насиља, 

током године Директор школе 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B


злостављања или 

занемаривања 

Хуманитарна акција 

„Деца деци“, 

октобар учитељи, одељењске 

старешине 

Продајне изложбе једанпут у полугодишту учитељи, одељењске 

старешине 

Учешће на добротворним 

концертима 

током године учитељи, одељењске 

старешине 

Добротворне акције 

(прикупљање новца, 

одеће...) 

током године учитељи, одељењске 

старешине 

Учешће у акцијама и 

пројектима које се 

реализују у оквиру 

локалне заједнице 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Прикупљање средстава 

кроз акције школског 

спорта, волонтирања 

током године учитељи, одељењске 

старешине, наставник 

физичког васпитања 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
 Школа негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика 

заснованим на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

   Сарадња са родитељима се одвија кроз индивидуалне разговоре,  родитељске 

састанке (одељењски савет родитеља и групни), опште родитељске састанке за родитеље 

ученика првог, петог и осмог разреда, радионице за родитеље, Савет родитеља, отворена 

врата, отворени дан. 

 Родитељи се укључују у реализацију одређених акција и активности од значаја за 

живот и рад школе: остваривање програма слободних активности, друштвено-корисног рада, 

органозација програма културне и јацне делатности школе ( школских свечаности), 

спортских активности, затим у ШРП, самовредновању, као и планирању. 

Давање сагласности за извођење екскурзија, излета, школе у природи, маршруте 

екскурзија, школе у природи и изборних предмета, разматрање избора уџбеника, годишњег 

плана, школског програма и изборних предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

Индивидуални разговори током године одељењске старешине, 

психолог, предметни 



наставници, директор 

Родитељски састанци на крају класификационих 

периода 

одељењске старешине 

Општи родитељски 

састанци за родитеље 

ученика првог и петог 

разреда 

на почетку школске 

године 

психолог 

Општи родитељски 

састанак за родитеље 

ученика осмог разреда 

поводом реализације 

завршног испита и уписа 

у средње школе 

мај психолог, директор 

Радионице за родитеље 

ученика првог и петог 

разреда „Учење учења“, '' 

Насиље над децом'' за 

родитеље уч.6.разреда, '' 

Заштита репродуктивног 

здравља'' за родитеље 

уч.7.и 8.разреда 

 

 

Октобар 

Новембар 

 

Фебруар-март 

 

 

 

психолог 

Савет родитеља 

 

на крају класификационих 

периода и по потреби 

Председник Савета 

родитеља, директор и 

чланови 

 Отворена врата  током године одељењске старешине, 

психолог, предметни 

наставници, директор 

Отворени дан 

 

једном месечно предметни наставници, 

родитељи 

Разматрање плана  

екскурзија, излета, школе 

у природи преко 

представника у Савету 

родитеља 

мај Председник Савета 

родитеља, директор и 

чланови 

Писмена сагласност 

родитеља  за извођење 

екскурзија, излета, школе 

у природи 

април, мај, јун одељењске старешине, 

родитељи 

пПисмена сагласност 

родитеља за похађање 

програма ПО 

септембар одељењске старешине 

Разматрање избора 

уџбеника, годишњег 

плана, школског програма 

и изборних предмета. 

преко представника у 

Савету родитеља 

фебруар,мај,септембар Председник Савета 

родитеља, директор и 

чланови 

Укључивање родитеља у 

реализацију одређених 

акција и активности од 

током године одељењске старешине, 

директор 



значаја за живот и рад 

школе , затим у ШРП, као 

и самовредновање и 

планирање 

Анкетирање родитеља 

(изражавање задовољста 

остваривања програма 

сарадње са родитељима) 

на крају првог и другог 

полугодишта 

одељењске старешине, 

психолог 

директор 

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
Програм сардње са локалном самоуправом огледа се кроз учешће школе у 

дешавањима у локалној самоуправи од којих зависи даљи развитак школе.  

 

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

Учешће у акцијама и 

пројектима које се 

реализују у оквиру 

локалне заједнице 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Учешће у манифестацији 

„Дани без аутомобила“ 

22.09. учитељи 

Обележавање важних 

историјских  датума 

везаних за историју града 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Сарадња са одељењем за 

друштвене делатности и 

привреду око питања 

значајних за рад и 

функционисање школе   

током године школа, представници 

локалне заједнице 

 

Сарадња са одељењем за 

друштвене делатности и 

привреду око покретња 

поступка против 

родитеља чија деца 

неоправдано похађају 

наставу  

током године психолог 

Сарадња са одељењем за 

друштвене делатности и 

привреду око 

финансирања неопходних 

радова у школи 

током године директор 

Сарадња са Канцеларијом 

за младе  

током године школа, представници 

Канцеларије за младе 



Сарадња са Националном 

службом запошљавања 

око реализације прјекта 

„ПО у Србији“, решавња 

кдровских питања, 

провере психофизичких 

способности при пријему 

радника 

током године школа, представници 

Националне службе 

запошљавања 

Сарадња са Одељењем за 

лична питања грађана – 

издавање извода за 

ученике 8. разреда 

мај секретар 

Сарадња са јединицом 

полицијске станице око 

случајева који захтевају 

њихово ангажовање 

током године директор школе, 

психолог, секретар школе 

Сарадња са јединицом 

полицијске станице око 

провера при 

организовању излета, 

екскурзија, Школе у 

природи 

током године директор школе, секретар 

школе 

Сарадња са Спортским 

центром при реализацији 

спортских такмичења и 

других активности 

током године директор школе 

Сарадња са удружењем 

„Делфин“ 

током године  

Сардња са планинарским 

клубом „Гребен“ око 

реализације излета за 

ученике првог разреда 

април учитељи првог разреда 

Сарадња са Центром за 

културу при реализацији 

програма за Дан Св.Саве, 

Дан школе, позоришне,  

музичке представе и др. 

активности од значаја 

током године директор школе 

Сарадња са Црвеним 

крстом око реализације 

заједничких активности 

(динар за Црвени крст, 

„Трка за срећније 

детињство“, бесплатно 

летовање  летовање 

ученика, „Прва помоћ“ и 

др. ) 

током године учитељи, одељењске 

старешине, наставници, 

лице задужено за сарадњу 

са Црвеним крстом 

Сарадња са Градском 

библиотеком (учлањење и 

упућивање на коришћење 

током године учитељи, одељењске 

старешине, наставници,  



услуга библиотеке) 

Сарадња са Музејом града током године учитељи, наставник 

ликовне културе 

 

 

 

 

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 реализује и програм 

школског спорта у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима, којим су 

обухваћени сви ученици.  

Добре навике стичу се у најмлађем узрасту, а деца осим физичке активности, бавећи 

се спортом, науче да вреднују тимски рад, поштовање, фер плеј.  спортски дух и толеранцију. 

Промовисање физичких активности има за циљ здравији живот, а спорт, заједно са 

родитељима има снагу да васпитава младе. За то је потребан тимски рад свих у систему 

образовања, а школски спорт је додатно важан, јер се на ученичким такмичењима развија 
способност компетенције ђака, али и стиче знање. 

 

 

 

 

Активност Време 

реализације 

Реализатори и 

сарадници 

Крос РТС-а 

 

Јесењи крос 

септембар 

 

октобар 

Учитељи,  

наставник 

физичког васп. 

Учешће на такмичењима  у спортским 

дисциплинама прописаним од старане 

Министрства 

Током године Наставник 

физичког 

васпитања 

„Трка за срећније детињство“ септембар Учитељи, 

наставник 

физичког васп. 

Недеља школског спорта: 

-полигон спретности (5. разред, девојчице) 

-мали фудбал (5. разред, дечаци) 

-кошарка (6.разред, девојчице, дечаци) 

-одбојка (7.разред, девојчице, дечаци) 

-мали фудбал (8.разред, девојчице, дечаци) 

Октобар  Учитељи, 

наставник 

физичког 

васпитања 

Учешће на Зимском дечјем фестивалу  Фебруар,  Наставник 

физичког 

васпитања 

Спортска такмичења поводом Дана школе Мај,   

Београдски маратон Мај,  Учитељи, 

наставник 

физичког васп. 



Пролећни крос април Учитељи, 

наставник 

физичког васп. 

Недеља школског спорта: 

-рукомет (5. Разред, девојчице, дечаци) 

-полигон спретности (6. Разред, девојчице) 

-мали фудбал (6. Разред, дечаци) 

-кошарка (7. Разред, девојчице, дечаци) 

-трчање 500 м. (8.разред, девојчице) 

-трчање 800 м. (8.разред, дечаци) 

 

Април Учитељи, 

наставник 

физичког 

васпитања 

„Дан изазова“ мај Учитељи, 

наставник 

физичког 

васпитања 

'' Спортски вишебој'' мај Наставник 

физичког 

 

ПРОГРАМИ РАДА ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ 
   

  * У оквиру рада слободних активности и осталих облика ваннаставног рада, у  

чији рад се ученици укључују према итересовањима, треба давати потпунија и детаљнија 

објашњења и информације о карактеристикама и захтевима одгварајућих подручја рада, 

образовних профила и занимања.  

   Извршиоци: наставници задужени за рад секција  

  Сарадници: разредне старешине, психолог школе. 

  * Подстицати ученике да и сами учествују у прикупљању информација о појединим 

подручјима рада и те информације упоређују са својим могућностима.  

  Извршиоци: чланови појединих секција, наставници који учествују у  

  организацији ових облика рада  

  Сарадници:психолог школе.   

 Омогућити ученицима да се у оквиру рада појединих ученичких организација и  

 културне делатности школе баве одређеним активностима како би практично  

 проверили своје интересовање и способности и одабрали она занимања која њима највише 

одговарају.  

  Извршиоци: наставници задужени за рад слободних активности и  

  ученичких организација  

  Сарадници: психолог школе. 

   

   Прилог: планови секција и слободних активности 

 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ  

МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 

Ред,бр 
Назив наставне теме Бр.час.по 



 

 

 

ФОЛКЛОРНА   СЕКЦИЈА 

   Циљеви  и  задаци :  

 

Припрема ученика за извођење фолклорних игара на приредбама и јавним 

наступима.Усклађивање покрета ,слуха, ритма уз музику. Кординација покрета руку , ногу, 

главе, очију у сваком делу игре. Развијање спретности кроз музичке игре. Социјализација 

ученика, кроз држање за руке у кругу. Развијање љубави према народним играма, народној 

ношњи и обичајима.Сарадња са постојећим КУД-ом „Шумадија“ и Удружењем „Од предака 

за будућност“ кроз различите активности током целе године. 

Корелација са Народном традицијом и наставом физичког васпитања. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-ФОЛКЛОРНА  СЕКЦИЈА 
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АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ 

 

 

 
 

1. 

 
 
Уређење школског простора и околине 

4 

2. 

 
 
Спортске игре 

        
4 

3. 
 
 

 
Посета пољопривредним домаћинствима , занатским 
радионицама 

 
 

4 

4. 
 

 
Такмичарске игре 

 
2 

5. 
 

 
Припрема приредби 

 
8 

 
6. 
 

 
Израда паноа 

 
4 
 

7. 
 

Tематски дани 
 

8 
 

8. 
 

Сарадња са локалном заједницом ( са Удружењем од 
предака за будућност и КУД-ом) 

 
2 

                                                          УКУПНО 36 



1. Аудиција и припрема ученика и наставника за предстојеће 

активности 
2 

2. Обука нових корака и предвиђених игара 15 

3. Увежбавање научених корака и састаљање кореографије 15 

4. Јавни наступи и приредбе  4 

                                                                                                                                     УКУПНО 36 
 

 

 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање фолклорне секције ће  зависити  од  напредовања  

ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању , предвиђеним програмским 

садржајима. 

 
ПРИРУЧНИЦИ за реализацију програма:Методика наставе физичког васпитања, Народне 

игре из Србије 

 

Друго: Народна ношња из нашег краја,израда нових костима за потрбе појединих игара 

 

          

          ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈA 
 

             Циљеви еколошке секције: 

1. Пре свега жели се постићи циљ да деца еколошким образовањем изграде бољи 

однос према природи и  животној средини. 

2. У складу са тим, основни циљ рада еколошке секције је рад на формирању 

еколошке свести. Сматра се да еколошку свест карактеришу одређена еколошка 

знања, еколошки ставови, еколошке вредности и еколошко понашање. Усвајањем 

еколошког знања формирају се еколошки ставови који воде еколошком понашању. 

Зато јеважан циљ рада секције стицање еколошких знања. 

3. Важан циљ који се жели постићи је да деца развију љубав према живој и неживој 

природи, како би спознали (на њима доступном нивоу) законитости природе, како 

би дошли до конретних предлога зашто и како сачувати природу, односно животну 

и радну средину. На тај начин деца ће се формирати у активне, аутономне, 

одговорне, комуникативне и креативне личности отворене за договор, сарадњу и 

решавање проблема. 

4. У складу са тим, важан циљ је сузбијање антропоцентричних ставова. Упознавањем 

места и улоге човека у природи и друштву (екологија човека) користећи знања из 

других предмета, ученици би на најбољи могући начин могли одредити, уз помоћ 

учитеља, кораке ка очувању и унапређивању здравља. Индуктивним путем,  

ученици ће стицати знања о одржавању личне хигијене, односно хигијене радног и 

животног простора. 

5. Са циљем подизања нивоа хигијене у школи ће ''еколошке патроле'' презентовати и 

контролисати начине одржавања личне хигијене, хигијене простора у којем остали 

ученици бораве као и хигијене школског дворишта. Подношењем краћих извештаја 



након контролних активности резултати ће се анализирати, како би се добила јасна 

слика стања чистоће учионица, ходника и дворишта школе. 

              Задаци: 

-Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и 

њихово повезивање у систем 

-Интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради 

постизања правилног искуственог сазнања, 

-Систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим 

знањима о природи, 

-Изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате 

повезаност, зависност и условљеност развоја природе, 

-Навикавање на одржавање личне и опште хигијене, 

-Развијање способности системског размишљања, флексибилности приликом 

одлучивања, 

-Развијање грађанске партиципације и активности. 

На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се 

одељенске заједнице, ученичке организације и слободне активности ученика.  

 
 

Активност Време 

реализације 

Реализатори 

Човек и природа септембар Наставник биологије 

учитељи 

Јесење уређивање школе септембар Наставник биологије, родитељи, 

ученици, учитељи, наставници 

16. Септембар – дан озонског 

омотача 

септембар Наставник биологије, 

учитељи 

Загађивање ваздуха и мере 

заштите 

октобар Наставник биологије, учитељи 

Ефекат стаклене баште октобар Наставник биологије, учитељи 

Еколошка радионица (израда 

предмета од природних 

материјала) 

новембар Наставник биологије, учитељи 

Које врсте пестицида користе 

наши пољопривредници (анкета) 

новембар Наставник биологије, родитељи, 

учитељи, остали запослени. 

Угрожене врсте биљака и 

животиња у србији 

новембар Наставник биологије ,учитељи 

Еколошка радионица (израда децембар Наставник биологије, родитељи. 



предмета од отпадног 

материјала) 

Национални паркови јануар Наставник биологије, учитељи 

Загађивање воде – штедимо воду фебруар Наставник биологије, родитељи. 

Еколошка храна фебруар Наставник биологије, родитељи, 

учитељи, остали запослени. 

Пролећно уређивање дворишта март Наставник биологије, родитељи, 

учитељи, остали запослени. 

22. март – светски дан вода март Наставник биологије, учитељи 

Како замишљам свет без 

загађења 

април Наставник биологије, језика, 

музичке и ликовне културе. 

22. април – дан планете Земље април Наставник биологије учитељи 

Нестајање врста  мај Наставник биологије ,учитељи 

31. мај – дан борбе против 

пушења 

мај Наставник биологије, сви 

запослени, родитељи. 

Организација и издавање 

школског еколошког листа 

Септембар-

Јун 

Наставно особље, ученици, 

родитељи 

Организација и пројекција 

еколошких филмова (еколошки 

биосккоп) 

Септембар-

Јун 

Наставно особље, ученици 

учитељи 

Теренски излети на Варовнице Септембар-

Јун 

Наставник, ученици, родитељи 

Теренски излети на Космај Септембар-

Јун 

Наставно особље, ученици 

Излет до Царске баре Мај Наставник, ученици са додатне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљеви  и  задаци  

-развијање комуникационих способности ученика 

- подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима, 

-адекватно коришћење слободног времена 

- развој креативности, развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког 

изражавања. 



                Циљ рада је усавршавање изражајног читања и рецитовања, интерпретација књижевних 

ликова, а то се остварује кроз следеће садржаје: 

 слушање рецитовања познатих глумаца  

 акценатске вежбе  

 вежбе интонације и интензитета гласа  

 вежбе темпа, мимике и гестикулације  

 увежбавање рецитовања конкретних песама  

 читање књижевно-уметничких текстова по улогама  

 драматизација текстова  

 организовано гледање и анализирање позоришних представа  

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА- ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
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1. Избор поезије за децу 12 

2. Проза 8 

3. Избор драмских текстова за децу 16 
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Уџбеник за реализацију програма: 

Избор Зна он унапред; 

Читанка за први,други,трећи и четврти  разред,Завод за уџбенике и наставна средства; 

Љубивоје Ршумовић ,Ово је време чуда; 

Душан Радовић ,Замислите; 

Добрица Ерић,Плави сањар; 

Мирослав Антић,Плави чуперак 

Школаркино позориште 

 

 

ПРОГРАМИ СЕКЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАРНО-ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Ред,бр 

наст. 

теме Назив наставне теме 
Бр.час. 

по теми 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 
 
 
 

УВОД 

 

УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА – 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 
 

ЕКОЛОШКИ БИОСКОП 

 

ЕКОЛОШКИ ЛИСТ 

 

ТЕРЕНСКИ ИЗЛЕТИ 

 

РОК ЕКОЛОЗИ 

1 

 

13 

 
 
2 
 
1 

 

1 
 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 Укупно:  36 

Ред,

бр 

наст. 

теме 
Назив наставне теме 

Бр.час. 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог гр. 
За 

друге 
Тип. 

час. 



 

 

 

ПЛАНА РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

             

Број часова годишње:30            

Полазници секције:ученици V до VIII разреда  

Циљеви и задаци: Развијање осећаја за лепо; трагање за аутентичним изразом, креативним и 

консртуктивним решењем. Развијање осећаја за композицију, композициону равнотежу, 

појам ,,златног пресека, ,хармонију и ритам, контраст и доминанту, перспективу. 

Усвајање нових ликовних медија, тумачење ликовних уметничких дела, тражење одговора 

путем реалних ликовних задатака за линију, боју, облик, величину, смер, валер, текстуру 

Теме и мотиви: ,,Уметник и ја, ,Лик и дело Св.Саве ,,Мона Лиза, Пролеће,, Мој свет,, 

Ликовне технике: 

мека оловка, туш и перо, лавирани туш, акварел, гваш, темпера, акрил, колаж, комбинована 

техника, линорез, сува игла, барељеф. 

Подлоге за рад: акварел папир, пастел папир, триплекс картон,дрво, глина, гипс, лим и сл.  

Активности; 

Изложба:,,ЛИК И ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ,,- месец јануар 

Изложба,,МАЈКА,,- месец март 

Изложба,,МОЈ СВЕТ,, -месец мај 

Активности; 

Ликовни рад великог формата графичком техником линорез-групни рад   

Урамљивање успешних  ликовних радова по сликарским правцим 

 

ПЛАН РАДА ХОРА И ОРКЕСТРА 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

1.Аудиција и подела гласова/инструмената 

2.Аудиција и подела гласова/инструмената 

3.Државна химна:“Боже правде“,Даворин Јенко 

4.Државна химна-обнављање 

5.“Солмизација“,из филма:“Моје песме,моји снови“ 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

 

Организација рада секције 
 
Припрема светосавске приредбе 
 
У сусрет Дану школе 
 
Припрема за смотру рецитатора 
 
Литерарни радови (припрема и учешће на конкурсима) 
 
 
 
 

 

1 

 
8 
 

12 
 

8 
 

6 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

0 

 

1 

 

7 

 

11 

 

7 

6 

 Укупно: 35 3 32 



6.“Ода радости“,из  9.Бетовенове симфоније 

7.“Тамо,далеко“,народна 

8.“Тамо,далеко“-обнављање 

9.“Креће се лађа француска“,староградска 

10.“Девојко мала“,староградска 

11.“Девојко мала“-обнављање 

12.“Где је онај цветак жути“,Ђ.Б.Перголези 

13.“Дуго се поље зелени“,народна 

14.“Ој,голубе“,народна 

15.“Црвен цвете“,са Косова и Метохије 

16.“Црвен цвете“-обнављање 

17.Светосавска химна 

18.У сусрет прослави Дана Св.Саве 

19.Наступ поводом прославе Дана Св.Саве 

20.“Ој,Србијо“,В.Шистек/К.Бабић 

21.“Ој,Србијо“-обнављање 

22.“Играле се делије“,народна 

23.“Играле се делије“-обнављање 

24.Песме о мајци 

25.“Ох,пролеће поносито“,Ј.Маринковић 

26.“Амурски валови“,руска 

27.“Амурски валови“-обнављање 

28.“Пусти ритам“/“Тропико“бенд 

29.“Пусти ритам“-обнављање 

30.“Целу ноћ и цели дан“/“МВП“ 

31.“Целу ноћ и цели дан“-обнављање 

32.Дан школе-приредба 

33.Популарне композиције по избору ученика 

34.Анализа годишњег рада 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

       СЕКЦИЈА ОДБОЈКЕ 

 

 

1. Одигравање лопте прстима 

2. Одигравање лопте прстима- кратких и дугих лопти-обрада 

3. Одигравање лопте прстима- кратких и дугих лопти- увежбавање 

4. Одигравање лопте прстима иза главе- увежбавање 

5. Одигравање лопте прстима у тројкама- увежбавање 

6. Одигравање лопте прстима преко мреже- увежбавање 

7. Игра три на три преко мреже техником прсти- увежбавање 



8. Одигравање лопте чекићем- обрада 

9. Одигравање лопте чекићем- кратких и дугих лопти- обрада 

10. Одигравање лопте чекићем- кратких и дугих лопти- увежбавање 

11. Одигравање лопте чекићем иза главе- увежбавање 

12. Одигравање лопте чекићем у тројкама- увежбавање 

13. Одигравање лопте чекићем преко мреже- увежбавање 

14. Обучавање доњег сервиса и пријем сервиса 

15. Увежбавање доњег сервиса и пријема 

16. Обучавање тенис сервиса и пријем 

17. Увежбавање тенис сервиса и пријема 

18. Обучавање тенис сервиса на 3,6,9м 

19. Увежбавање тенис сервиса на 3,6,9м 

20. Обучавање смеча ( двокорак ) из зоне четири-пенал 

21. Обучавање смеча ( двокорак ) из зоне три-пенал 

22. Обучавање смеча ( двокорак ) из зоне два 

23. Увежбавање смеча ( двокорак ) из зоне два 

24. Обучавање смеча из зоне одбране 

25. Увежбавање смеча из зоне одбране 

26. Обучавање блока 

27. Обучавање двојног блока 

28. Обучавање тројног блока 

29. Увежбавање двојног и тројног блока 

30. Обучавање одбране 

31. Обучавање напада 

32. Увежбавање напада и одбране 

33. Уигравање екипе 

34. Уигравање екипе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 

  

  Кроз културну и јавну делатност потребно је да школа афирмише своју  

 делатност, постане културни центар у средини у којој се налази и омогући ученицима  

 упознавање јавних, културних и привредних центара града. Школа треба да васпитно- 



 образовне резултате учини доступним месним заједницама да би се, у складу са узрастом 

ученика, обезбедило њихово учешће у друштвено-корисном раду. Поред тога треба и 

родитеље активно укључити у активности школе.  

 У току године треба организовати заједничке акције, са школама са подручја 

општине, културно-образовним и спортским институцијама.  

 

  

  

 ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈ РАДА  

   

 

  1. Коришћење услова које пружа средина у којој се школа налази 

  2. Наставак сарадње са школама на локалу 

  3. Организовање такмичења са школама на општини  

  4. Учешће школе у разним активностима на општини  

  5. Обележавање значајних датума  

     

  

 

Активност Време реализације Реализатори и 

сарадници 

 

Дани без аутомобила 

 

22.09. одељењске старешине  

1.-4. разреда, 

предстсвници локалне 

самоуправе 

Обележавање Дечје недеље прва недеља октобра руководилац 

манифестације 

Пријем ученика првог 

разреда 

1.09. ученици 4. разреда, 

стручно веће српског 

језика 

 

Посете концертима Музичке 

школе 

током године учитељи, наставник 

музичке културе 

Посете позоришним 

представама 

током године учитељи 

Промоција школског спорта 

кроз укљућивање ученика у 

спортске секције 

септембар учитељи, наставник 

физичког васпитања  

Издавање школског 

часописа „Врабац“ 

једанпут у полугодишту ученици, наставници 

српског језика и ликовне 

културе 

Продајне изложбе једанпут у полугодишту ученици, учитељи,  

наставници ликовне 

културе, ТИО 

Учешће у хуманитарним 

акцијама 

током године учитељи, одељењске 

старешине 

Учешће на такмичењима према календару 

такмичења 

учитељи, предметни 

наставници 

 



Академија посвећена Дану 

Светог Саве 

26.01. наставници српског језика 

и ликовне културе 

Менторство: „Обука 

ученика вршњачког тима у 

промоцији програма ПО“ 

фебруар, март Тим за ПО 

Организација и реализација 

„Сајма образовања“ 

април Тим за ПО 

Приредба за будуће 

предшколце 

08.05. учитељи, наставник 

ликовне  и музичке 

културе 

Драмска представа поводом 

прославе Дана школе 

08.05. наставник српског језика, 

ликовне  и музичке 

културе 

   

Прослава Дана школе 09.05. директор школе, тим за 

прославе 

Учешће у акцијама и 

пројектима које се реализују 

у оквиру локалне заједнице 

током године школа, представници 

локалне заједнице 

Web сајт и летопис школе током године Тим за израду и 

ажурирање сајта и 

летописа 

   

Завршна свечаност за 

ученике 4. и 8. разреда 

мај, јун учитељи, одељењске 

старешине 

Сарадња са Школском 

управом око питања 

значајних за рад и 

функционисање школе 

 

 

током године 

 

 

директор 

Сарадња са Министарством 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

током године директор 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММ   ЗЗААШШТТИИТТЕЕ   УУЧЧЕЕННИИККАА   ООДД   ННААССИИЉЉАА   

  
Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 

детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције 

за децу, наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, 

институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације 

овог циља израђен је Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама (у даљем тексту 

Посебни протокол). 



 

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања 

насиља, злостављања или занемаривања, али пружа и оквир за превентивне активности ради 

унапређења стандарда за заштиту ученика. 

 

Посебни протокол је обавезујући за све који учествују у животу и раду образовно – 

васпитне установе и намењен је деци, ученицима, наставницима, директорима, стручним 

сарадницима, помоћном и административном особљу, родитељима, старатељима и 

представницима локалне заједнице. 

 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

 

Насиље може имати различите форме: 

 

1.  Физичко 

2.  Емоционално / психолошко 

3.  Сексуално насиље и злоупотреба 

4.  Насиље коришћењем информационих технологија  

     (електронско насиље) 

5.  Злоупотреба деце 

6.  Занемаривање и немарно поступање 

7.  Експлоатација 

 
Општи циљ Посебног протокола 

 

 Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце/ученика 

применом: 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад  деце/ученика, 
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање, занемаривање 

у установама. 

 

 

Специфични циљеви у превенцији: 

  
 стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у 

доношење и развијање програма превенције; 

 подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

 дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља; 

 информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 

 унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 



Специфични циљеви у интервенцији: 

  

 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

 успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

 стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите; 

 ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу 

вршњака и живот установе; 

 саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље и који су посматрачи 

насиља. 

 

Задаци Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања  

и занемаривања: 

  

 учествује у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 информише и пружа основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања 

минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање 

на појаву насиља; 

 организују упознавање ученика, родитеља и локалне заједнице са Општим 

протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и Посебним 

протоколом; 

 координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља 

(превентивне и интервентне активности); 

 прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика; 

 сарађују са релевантним установама; 

 организују евидентирање појава насиља; 

 прикупљају документацију; 

 извештавају стручна тела и органе управљања. 
 

             Чланови тима 

 

Чланове Тима именује директор школе на предлог Наставничког већа. 

Чланови тима су: 

 

1. Станковић Мирослав, директор 

2. Бугарски Мирјана , психолог и координатор тима 

3. Тодосић Верослав, наставник  разредне наставе 

4. ЈовановићСаша, професор разредне наставе- издв.одељ. Амерић 

5. Јелић Јасмина, наставник разредне наставе-издв.одељ. Сенаја 

6. Јовановић Сузана, професор српског језика 

7. Јованчевић Јадранка, наставник енглеског језика 

8. Лазовић Јована, професор математике 

9. Милетић Зорица, професор техничког и информ.образовања 

10. Аврамовић Горан, наставник верске наставе 

11. Марковић Мирјана, помоћно особље 

 

 

 



           За ефикасну интервенцију у оквиру школе, поребно је успоставити тзв. Унутрашњу 

заштитну мрежу, што подразумева дефинисање улога и одговорности свих запослених и 

деце у установи у оквиру прописаних корака. 

           Уколико школа има сазнања или сумњу о тежим облицима насиља и да се насиље над 

дететом/ учеником дешава ван установе или од стране одрасле особе, обавезно се укључују 

друге институције ( МУП, центар за социјални рад, здравствена служба) У овим случајевима 

говоримо о деловању спољашње заштитне мреже. 

 

           Најчешћи облици насиља су условно сврстани у три нивоа, те и три начина њиховог 

решавања: 

1. Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава 

самостално наставник/ одељењски старешина; 

2. На другом нивоу ситуације решава наставник/одељ.старешина у сарадњи са 

тимом у оквиру унутрашње мреже; 

3. На трећем нивоу је неопходно, поред Тима, и укључивање спољашње мреже, 

односно других институција; 

 

 

 

КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ- поступци и процедуре у заштити деце од насиља 

 

 

1. ОТКРИВАЊЕ, сазнање о насиљу, први је корак у заштитиедање деце/ученика од 

насиља.Знаци који указују да дете можда трпи насиље или злостављање: 

- на физичком и физиолошком плану ( трагови повреда, модрице, ожиљци, 

опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, болови у 

стомаку, главобоље,повраћање, преломи, проблеми са сном, нестанак ствари) 

- на емоционалном плану ( плачљивост, повученост односно претерана 

активност, раздражљивост, појава неуобичајених страхова, агресивно и 

аутодеструктивно понашање, ћутљивост,неуобичајена причљивост, гледање ''у 

празно'', ''ноћне море'', конзумирање алкохола/наркотика, стрх од самоће, од 

ндружења са другим људима, ноћно мокрење, лагање....) 

- у школи( изненадни школски неуспех, појава неоправданих изостанака, 

одсуство концентрације, кашњења, избегавање обавеза, недоношење домаћих 

задатака, избегавање дружења са другом децом....) 

2. ПРЕКИДАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА је обавеза свих, који имају било какво 

сазнање или сумњу да се насиље догађа. 

 

3. СМИРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ подразумева обезбеђивање сигурности за дете/ученика, 

разговор са учесницима и посматрачима; 

 

4. КОНСУЛТАЦИЈЕ после прекидања и смиривања учесника, иницира запослени који 

је непосредно реаговао или има сазнање о насиљу, ради процене ризика и израде плана 

заштите за све учеснике; 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОГОВОРЕНИХ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

6. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА – потребно је пратити: 

- понашање детета које је трпело насиље и детета које се понашало насилно; 



- како реагују пасивни посматрачи, да ли се обраћају одраслима за помоћ, да 

ли умеју да се повежу са унутр.заштитном мрежом.... 

- шта се дешава у одељењу, да ли се издвајају нове групе, атмосфера... 

- колико су родитељи укључени у активностима на смањивању насиља; 

- како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа; 

- колико је спољна мрежа укључена и који су ефекти њиховог укљ 

 

 

 

ПРИКАЗ НИВОА РЕАГОВАЊА И РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

 

ПРВИ  НИВО- ове облике насиља решава самостално наст./одељењски старешина 

Физичко насиље Емоционално/ 

психичко насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Нас.злоупотр. 

информ. 

технологија 

Ударање чврга 

Гурање, 

Штипање, 

Гребање, 

Чупање, 

Уједање, 

Саплитање, 

Шутирање, 

Прљање, 

Уништ.ствари 

Исмејавање, 

Омаловажав., 

Оговарање, 

Вређање, 

Ругање, 

Назив.погрдним 

именима, 

Псовање, 

Етикетирање, 

''прозивање'' 

Добацивање, 

Подсмевање, 

Игнорисање, 

Искључивање из 

групе, 

Фаворизовање на 

основу верске, 

национ припадн., 

Насилно 

дисциплиновање, 

Ширење гласина, 

Добацивање, 

Псовање, 

Ласцивни 

коментари, 

Ширење прича, 

Етикетирање, 

Сњксуално 

додиривање, 

Гестикулација 

Узнемиравајуће 

''зивкање'', 

Слање 

узнемиравају- 

ћих порука  

СМС-ом, 

ММС-ом, 

Путем веб-сајта 

ДРУГИ  НИВО- у решавању ових облика насиља наст./одељ.стрешина укључује Тим 

Шамарање, 

Ударање, 

Гажење, 

Цепање одела, 

''шутке'', 

Затварање, 

Пљување, 

Отимање и 

уништавање 

имовине, 

Измицање 

столице, 

Чупање за 

уши,косу 

Уцењивање, 

Претње, 

Неправедно 

кажњавање, 

Забрана 

комуницирања, 

Искључивање, 

Одбацивање, 

манипулисање 

Сплеткарење, 

Игнорисање, 

Неукључивање, 

Неприхватање, 

Манипулисање, 

Експлоатација, 

национализам 

Сексуално 

додиривање, 

Показивање 

порнографског 

материјала, 

Показивање 

интимних делова 

тела, 

Свлачење, 

огласи,клипови, 

блогови, 

злоупотреба 

форума и 

четовања, 

снимање камером 

појединаца против 

њихове воље, 

снимање камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика 

ТРЕЋИ  НИВО-ови облици насиља захтевају активирање спољашње заштитне мреже 

Туча,дављење, 

Бацање, 

Проузроковање 

Опекотина, 

Ускраћивање 

Застрашивање 

уцењивањем, 

Рекетирање, 

Ограничавање 

кретања, 

Претње, 

Изолација, 

Одбацивање, 

Терор групе над 

појединцем, 

Завођење од 

стр.одраслих, 

Подвођење, 

Злоупотреба 

положаја,  

Снимање насилних 

сцена, 

Дистрибуирање 

снимака и слика, 

Дечја 



хране и сна, 

Излагање ниским 

температурама, 

Напад оружјем 

Навођење на 

коришћење 

психоакт.супст. 

Укључивање у 

секте, 

занемаривање 

Дискриминација, 

Организ.затвор. 

група(кланова), 

национализам, 

расизам 

Навођење, 

Изнуђивање и 

принуда на 

сексуални чин, 

Силовање, 

Инцест, 

порнографија... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ Носиоци 

реализације 



 

 

 

 

IX- X-XI 

 Упознавање са правном регулативом Посебног протокола ; 

 Усклађивање постојећих подзаконских аката установе:             

Правилник о понашању ученика и запослених, Правилник о 

безбедности, Правилник о материјално-техничкој 

безбедности; ( Савет родитеља, Наставничко веће, Школски 

одбор) 

 

 

- директор 

- секретар 

 

 

 

 

X-XI-XII 

 Радионице : '' Несоцијализовани облици понашања'' ( 4.- 

8.разреда) 

 Истраживање о учесталости и врстама насиља у школи; 

 Дефинисање правила понашања и последице кршења 

правила; 

 Обука Тима за заштиту ученика од насиља; 

 

 

- психолог 

- одељ.стареш. 

- одељ.заједнице 

- Министарство 

  просвете 

 

 

        XI 

 

 Уређивање паноа- ликовни и литерарни радови на тему 

''Трговина људима''- ученици 7. и 8. разреда 

 

 

- наставници 

 српског  

  језика и ликов  

  културе 

 

 

II 
 Радионица: '' Малолетничка делинквенција''- 5. разред 

 

- психолог 

 

Током 

године 

 

 Развијање и неговање богатства различитости и културе 

понашања у оквиру васпитно образовних активности- ЧОС 

( '' Чувари осмеха'', Учионица добре воље'') 

- одељењ. стар. 

- психолог 

 

 

      Током 

      године 

 Организовање разговора, представа, изложби о заштити 

ученика од насиља; 

 

- психолог 

- наставн.ликов         

културе 

- одељ. стареш. 

 

 

Током 

године 

 Сарадња са релевантним службама ( Центар за социјални 

рад, МУП, Здравствене службе...) 

 

- Тим за  

заштиту ученика 

 од насиља 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 Обука за ненасилну комуникацију и конструктивно 

решавање конфликата; Семинар: 

'' Учионица добре воље'' 

- Сви наставници 

 

 

 

      IV- V 

 Школска спортска такмичења ( спортски дан, посвећен 

безбедном и сигурном школском окружењу- фудбал, 

кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис) 

 

- наставник физичког 

васпитања 

- Одељењ.сатреш. 

 

 

         V 

 Истраживање о врстама и учесталости насиља у школи ( 

поређење са резултатима из прошле школске године); 

 

- Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

VI 
 Евалуација програма; Измене и допуне Програма; 

 

- Тим 

 

Током 

године 

 Процена нивоа ризика, заустављање насиља, заштитне мере, 

информисање надлежних служби, праћење ефеката 

предузетих мера; 

 

- Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

 



ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Време 

реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ Носиоци 

реализације 

 

Током 

године 

 

 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља; 

 

- Сви актери у  

  животу и раду 

  школе 

 

Током 

године 

 

 

 Сарадња са релевантним службама- Центар за социјални рад, 

МУП, Дом здравља... 

 

- Тим за заштит 

   ученика од 

   насиља 

Током 

године 

 

 

 

 Континуирано евидентирање случајева насиља; 

 

- Одељењ.стар 

- стручна служ. 

- директор 

Током  

године 
 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем 

истраживања, запажања и провере; 

 

-Тим за  

  заштиту учен. 

  од насиља 

Током 

године 

 

 

 

 Подршка ученицима који трпе насиље; 

 

- Одељ.стар. 

- стручна служ. 

 

     Током 

    године 

 

 

 

 Рад са децом која врше насиље, 

 

- Одељ.стареш 

- стручна служ. 

 

Током  

године 

 

 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање; 

 

- Одељ.стареш 

- стручна служ. 

 

Током 

годинe 

 Саветодавни рад са родитељима; 

 

- Тим за  

   заштиту деце 

   од насиља 

  

  

  

  

  



ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

I ЦИЉ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

     Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан 

развој личности и припрема за живот  идаље опште и стручно образовање и васпитање. 

     Васпитањем се остварују припреме за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и 

умећа и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких 

способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и 

човекове средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких 

својстава личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, 

расу, веру, националност и лично уверење, неговање и развијање потребе за културом и очубање 

културног наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама. 

 

II ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ И ЗАДРЖАЈ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 

 

   

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

1.ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УЧЕНИКА 

   НА ШКОЛУ И УЧЕШЋЕ У     

   ШКОЛСКИМ АКТИВНОСТИМА (I – VIII) 

IX – XI 

 

 

- ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 

 

 Упознавање ученика са школом. Сусрети родитеља, наставника и ученика. Договор о 

узајамним очекивањима, потребама и захтевима. Изграђивање јединствених ставова 

породице и школе о васпитању ученика. 

 Активно учешће заједница ученика и савета родитеља у изради ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА у школи. 

 Адаптација ученика на живот у школи. Укључивње ученика у школске активности . 

 Изграђивање свести о припадању у школи и идентитету школе. 

 

2. ПОДСТИЦАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА 

 подстицање личног самопоуздања, 

упознавање и прихватање сопствених 

вредности , учење видова 

самопотврђивања...(III – VIII) 

 неговање осећања, уочавање веза између 

осећања потреба и мисли и акција.(I – 

VIII ) 

 упознавање својих и туђих потреба (V – 

VIII) 

 

XII – I 

 

 

 

 

 

 

- ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- ПСИХОЛОГ 



3. ПОДСТИЦАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ САЗНАЊА И    

    СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА 

 разумевање других ученика и усклађивање    

 њиховихпоступака активности у социјалној      

групи, (I – VIII) 

 развијање толеранције према разликама у   

 мишљењима, ставовима, особинама,   

 наваикама, изгледу и потребама других.(V – 

VIII) 

 успостављање, неговање и развијање односа са 

другима. Пријатељство. Сараднички однос. 

Однос међу генерацијама. Односи у породици  

и школи (V – VIII) 

II – III - ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

4. РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНЕ 

СПОСОБНОСТИ,   

    САРАДЊЕ И КОНСТРУКТИВНОГ  

РАЗРЕШАВАЊА 

    СУКОБА 

 развој сарадничке комуникације. 

 ативно, пажљиво слушање другог у 

комуникацији 

и тумачење критике. 

 Изражавање својих опажања, осећања и 

потреба, конструктивно одговарање на 

критике. (I – VIII) 

 Познавање невербалне комуникације, и њених 

особености. (I – VIII) 

 днамика сукоба, стратегија и стилови 

понашања у сукобу и контруктивно решавање   

сукоба (V – VIII) 

                         

 

IV 

- ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- ПСИХОЛОГ 

5. НЕГОВАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ   

    ИНДИВИДУАЛНИХ ПРОБЛЕМА 

 прихватање личних проблема као изазова за 

њихово решавање и развој. 

 Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и 

механизми превазилажења.(VII – VIII) 

 Суочавање са неуспехом. Рзвијање и јачање 

личне контроле и истрајности. 

 Агресивно испољавање и вређање других, 

претње, физички обрачуни и слично,  

Непожељно понашања.(VI – VIII) 

 Ризична понашања: зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) –превентивне мере. 

(VII – VIII) 

V - ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 

- ПАТРОНАЖА 

6. ФОРМИРАЊЕ АУТОНОМНЕ МОРАЛНОСТИ И  

     ИЗГРАЂИВАЊЕ МОРАЛНИХ И ДРУГИХ      

     ВРЕДНОСТИ 

 Упознавање сазнајних и практичних вредности 

моралних норми и вредности неговања 

VI - ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

- РОДИТЕЉИ 

- ПСИХОЛОГ 



моралних односа и активности. 

 Критички однос према вредностима израженим 

у мас-медијима и окружењу. 

 Афирмације позитивних примера у неговању 

моралности.(I – VIII) 

 

 

III   ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА 
 

A. Доношење правилника о понашању ученика, радника школе и родитеља у школи – 

-КОДЕКС ПОНАШАЊА 

Школа ће донети свој кодекс понашања који ће служити као норма понашања ученика и 

одраслих у школи , што је веома важно за успешно остваривање васпитних циљева школе. 

B. Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних 

предмета. 

Сваки наставни предмет пружа одређене могућности да се путем програмских садржаја врши 

утицај не само на стицање и усвајање знања већ и на прихватање одређених облика и начина 

понашања ученика. 

C. Остваривање циља и задатака васпитања у раду одељењске заједнице. 

Формирање успешне одељенске заједнице ученика у великој мери зависи од богатства и 

квалитета укупних социјалних односа и искустава које ученици стичу кроз текуће односе у 

школи и друштвеној средини. Веома важну улогу у формирању успешне одељенске заједнице у 

сарадњи са предметним наставницима и психологом школе битно утиче на остваривање задатака 

моралног васпитања, физичког и естетског васпитања, као и на развијање тачности, уредности, 

истрајности, упорности, марљивости и других особина правилног односа према раду код 

ученика. 

D. Остваривање циља и задатака кроз слободне активности и ученичке организације 

За успешан рад слободних активности неопходна је континуирана срадња између школе, ђачких 

родитеља, друштвене средине, средства јавног информисања, Дечјег савеза, Народне технике, 

Клуба за уједињене нације, Феријалног савеза, Подмлатка црвеног крста, Покрет горана, Савез 

извиђача, Музичке омладине... 

 

IV   УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
 

1) Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице. 

Сарадња са родитељима одвија се путем разноврсних облика рада као што су: групни разговори, 

индивидуални контакти, обилазак ученичких домова, дан пријема за родитеље итд. 

2) Укључивање родитеља у живот и рад школе. 

Укључивање најчешће обухвата: учешће родитеља у остваривању програма слободних 

активности, друштвено – корисног рада, организације програма културне и јавне делатности 

школе (школских свечаности), спортских активности и других манифестација. 

 

V   УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗОВАНЕ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

 

Постоје проблеми ученика које сама школа не може тј. није у могућности да реши својим радом, 

већ је потребна стручна помоћ и подршка здравствених, социјалних и других институција. 

 
     ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

   Најорганизованија и специјализованија институција за образовање младих одувек је била и 

јесте школа. Заједно са породицом она представља примарни и најбитнији фактор 



припремања младих за поштен, активан и стваралачки живот у широј друштвеној заједници, 

њеним процесима и односима. Међутим, како су наши наставни програми пренатрпани 

образовном грађом они остављају мало простора за остварење васпитних задатака школе. 

Ако се томе додају и време у коме живимо (транзициона криза), криза основних вредности у 

друштву, релативно лоша материјално-економска ситуација, ослабљена кохезивност 

породице, фактори су који у великој мери представљају подлогу за настанак разних 

поремећаја код младих. Свако благовремено препознавање проблема код ученика омогућава 

циљано усмеравање интервенција, што детету даје велику шансу за релативно безболно 

превазилажење тренутне кризе, што је основни и општи циљ тима за васпитни рад. 

Акценат  је стављен на примарну превенцију – превазилажење, отклањање узрока за настанак 

појава поремећаја у понашању.  

 

   На седници Наставничког већа 20.08.2013. директор школе је именовао чланове тима за 

појачан васпитни рад са ученицима: 

 

1. Сузана Јовановић- наставница српског језика, одељењски старешина 

2. Верослав Тодосић- учитељ 

3. Јелић Јасмина, учитељица- Сенаја 

4. Којић Ивана- учитељица- Амерић 

5. Бугарски Мирјана- школски психолог, координатор тима 

 

 

 

     Фазе рада тима су:  

 

- Откривање случајева ( детекција)- активност усмерена на правовремену 

идентификацију ученика који се налазе у стању потреба за васпитним радом. То 

се односи и на оне ученике који живе у условима који погодују појави и развоју 

васпитних проблема. 

 

    Која су то понашања? 

 

То су : претеране туче или засташивања других, деструктивност према имовини, крађе, 

лагање, изостајање из школе и бежање, необично чести напада беса и непослусности 

(негативистичко, непријатељско, пркосно, провокативно понашање) итд.  

   Актери у откривању: наставници разредне наставе и предметни наставници, психолог 

школе, сам ученик, родитељ или старатељ, Центар за социјални рад, Дом здравља ... 

 

- Испитивање случајева – дијагноза, односи се на утврђивање етиологије ( 

настајање, развој и усложњавање проблема ) и феноменологије ( врста, 

интензитет и учесталост проблема). 

- Методе  рада: посматрање, интервју, разговор. 

 

 

У овој фази рада битно је да се нађу одговори на питања: 

 

1. У чему је основни проблем ученика? 

2. Како се проблем одражава на функционисање ученика и до чега доводи? 

3. Шта су узроци његовог понашања? 

4. Како је његов проблем настао и како се развијао? 



5. Какве потенцијале има ученик на које он може да се ослони, исто тако и потенцијали 

породице који могу бити од значаја за решавање проблема? 

6. Да ли је ученик мотивисан за решавање проблема? 

7. Која врста помоћи му је потребна? 

8. Ко све може да му пружи помоћ? 

9. Какви су реални изгледи за решавање проблема 

 

- Процес мењања ученика ( третман ) - најбитнији сегмент рада и  односи се на 

промене ставова код ученика (сазнајни, емотивни и конативни). 

  

-  Методе рада: прекор, опомене, критике, обећања, уверавања, персуазије, 

саветодавни рад ( директивно-педагошко саветовање и недирективни метод ). 

 

     У овој фази рада су најчешће предлагане мере: 

 

 Обезбедити педагошко-психолошко вођење детета ( ангажовати психолога) 

 Индивидуализовати наставу и прилагодити је потенцијалима детета; 

 Дати детету ''значајне активности'' – укључити га да буде главни нпр. у вођењу 

дисциплине, или регулацији дисциплине на одморима, или праћењу понашања остале 

деце и сл; 

 Успоставити систем награде и казне – јасно га похвалити за све добро обављене 

задатке и јасно га казнити за све лоше поступке ( забране, допунски рад и сл); 

 Успоставити више индивидуални контакт ( пронаћи наставника који има емпатију за 

дете и повезати га ближе са дететом ); 

 Повезати се са надлежним службама који су у могућности да обезбеде бољи надзор 

над дететом ( Центри за социјални рад, психолошка саветовалишта и др); 

 

- Евалуација – последња фаза у раду са учеником односи се на праћење ученика 

и у њој сазнајемо колико су предузети напори били ваљани и адекватни и 

допринели бољој интигрисаности ученика у школи, породици и широј околини.  

 

- Очекивани исходи: смањен број укора и васпитно дисциплинских мера, 

смањен број неоправданих изостанака и бежања из школе, побољшање успеха. 

Методе у раду: посматрање, интервјуи, увид у педагошку документацију.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ  



И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ 
 

 

     ЦИЉ школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и појаве деликвентрног 

понашања је: 

 Да код ученика развија позитиван, активан однос према здрвом животу и формира потребу за 

чувањем и унапређивањем психофиичког здравља; 

 Да код деце и младих формира свест о штетном дејству дрога на психофизичо здравље 

човека; 

 Да утиче на младе да стичу знања и формирају негативан однос према дрогама и 

неприхватљивом понашању и развијању механизама одбране који ће им помоћи да се 

супроставе тазличитим искушењима. 

 

    ЗАДАЦИ школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и неприхватљивог 

понашања су: 

1.   Целокупним васпитно – образовним радом у школи, организацијом живота и рада ученика и 

стварањем одговарајућих услова, обезбедити нормалан развој ученика и деловати 

превентивно против сваког девијантног понашања, укључујући и употребу дрога (јачањем 

васпитне функције школе, унапређивањем сарадње са родитељима, успостављањем сардње са 

друштвеним институцијама и повезивањем учења и рада). 

2.   У зависности од календарског узраста, ученицима пружати одређена знања и информације о 

психо- активним супстанцама и њиховом утицају на психофизичко здравље. 

3.   У оквиру сарaдње са породицом, здравствеим и социјалним установама пратити развој 

ученика,   

      откривати проблеме који се јављају упонашању код појединаца и предузимати део својих 

садатака на превазилажењу тих проблема. 

4.  Обезбедити услове да млади организовано користе слободно време у ваннаставним 

активностима (спортска, научне, културне – уметничке секције, хуманитарне акције, друштвено – 

користан рад и сл.) 

5.  Створити услове за афирмисање позитивних и друштвенх вредности младих које организују: 

      Дечији савез, Подмладак црвеног крста, Покрет горана, Организација извиђача, Одељењске 

заједнице ученика и друге културне, спортске и истраживачке организације. 

6.  Пратити проблеме који могу довести до појаве наркоманије и делинквентног понашања 

ученика и проналазити  методе и облике рада у борби против ових појава. 

7.  Информисати родитеље, просветне, здравствене, социјалне институције и органе МУП-а о 

кретању  радника који се ангажују на спречавању употребе дрога и појаве неприхватљивог 

понашања учeника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 
 

Време ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ Реализатор 



реализације 

IX – X 

 

IX – X 

 

Током год. 

Током год. 

Током год. 

 

X – XI 

 

 

Током год. 

 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

X – XI  

 

 

 

Током год. 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током год. 

 

 

Током год. 

 

 

 

  

 Детекција потенцијалних деликвената применом теста 

ДЕЛТА 4/Д,  (од IV разреда), 

 У групу различитих ученика уврстити и хиперактивне 

ученике, (I – VIII разред), 

 Вођење евиденције о ризичним ученицима, (I – VIII),  

 Успостављање континуиране сарадње са родитељима 

ризичних ученика  (прикупљање података),(I – VIII), 

 Континуирано праћење понашања ризичних ученика, (I – 

VIII), 

 Укључивање ризичних ученика и група у рад секција 

водећи рачуна о интересовању ученика (спортске секције, 

борилачке вештине, фолклор, ритмика),(I – VIII), 

 Укључивање ученика у социјално – хуманитарне акције 

Подмлатка црвеног крста (''Друг – другу '', ''Солидарност на 

делу'', ''За сунчану јесен живота'') –ризичним ученицима давати 

задужења (организација – учешће),(I – VIII), 

 Укључивање ученика у акције Дечјег савеза, Покрета 

горана, Савеза извиђача и акције друштвено – корисног рада. 

Ризичним ученицима давати задужења за организовање и 

вођење акција, као и подношење извештаја о обављеним 

акцијама (након обављеног задатка повећавати степен 

одговорности),(I – VIII), 

 Укључивати ученике у заједничко прављење правила 

понашања у школи (кућног реда) и санкционисања кршења 

правила (промена положаја ученика у школи од објекта у 

субјект),(V – VIII), 

 Организовати примену радионица: 

''Учионице добре воље'', ''Ненасилна комуникација''', ''Буквар 

дечјих права'' и др.,(I – VIII) 

 У оквиру рада одељењских заједница обрадити теме из 

области: 

o ''Хуманизације односа међу половима'', 

o ''Култура понашања'' (у школи, на улици) 

o ''Вредносне оријентације људи'', 

o ''Проблеми адолесценције'', 

o ''Конфликти и овладавање њима'' и др. 

     (начини обраде тема: предавање, округли столови,   

     радионица), (I – VIII), 

 Организовати предавања за родитеље (радионице) 

''О малолетничкој деликвенцији'' у сарадњи са центром за 

социјални рад,(VI – VIII), 

 Кроз програм редовне наставе (српски језик и књижевност, 

познавање друштва, биологија...) утицати на усвајање 

пожељних облика понашања код ученика и спречавње 

неприлагођених, неприхватљивих облика понашања, (I – VIII). 

-психолог 

 

-психолог 

 

-психолог 

-психолог 

 

-одељењски старешина 

 

-одељењски старешина 

 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

 

 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

-наставници 

-одељењски старешина 

-гост стручњак 

 

-наставници разредне    

 и предметне наставе 

 

 

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ 
 

 

Време Садржај активности Реализатор 



Реализације 

Током год. 

 

Током год. 

 

Током год. 

 

Током год. 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

Током год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

III 

 

I – IV  

 

Током год. 

 Идентификовање ученика са променом (поремећајем) 

у понашању,(V – VIII), 

 Вођење евиденције о ученицима са променом у 

понашању и њихово континуирано праћење,(V – VIII), 

 Сарадња са родитељима ученика са променом у 

понашању ,(V – VIII), 

 Индивидуални рад са ученицима поремећеног 

понашања (у сарадњи са стручним институцијама),       (V 

– VIII), 

 У оквиру рада редовне наставе и ваннаставних 

активности свим ученицима омогућити стицање знања о 

здравом начину живота и развијати код њих здрав стил 

живота (одабрати предмете и наставне јединице које 

пружају најповољније могућности за то), (I – VIII), 

 Кроз програм редовне наставе (биологије и хемије, 

познавање природе...) ученицима омогућити стицање 

знања о психоактивним супстанцама, о болести 

зависности (пушење, алкохолизам, сида) и формирати код 

ученика негативан однос према овим појавама,        (I – 

VIII), 

 У оквиру рада одељењске заједнице обрадити теме из 

области здравственог васпитања и образовања: 

o ''Правилна исхрана'',(I – IV), 

o ''Хемијске материје, лекови'',(V – VIII), 

o ''Болести зависности – 

алкохолизам,наркоманија'' 

(V – VIII), 

o ''Правила, вредности, одговорно понашање'' 

(радионица),(V – VIII), 

o ''Утицај вршњака, родитеља и др. на понашање 

ученика,(V – VIII), 

o ''Одолевање притисцима за конзумирање дрога'', 

(начин обраде тема: предавање, округли сто, 

радионица), (V – VIII), 

 Применом упитника утврдити колико 

ученици знају о болести зависности, (VII – VIII), 

 Организовати радионицу о болестима 

зависности, (VII – VIII), 

 Организовати предавање лекара за родитеље 

ученика о болестима зависности, (VII – VIII), 

 Што већи број ученика укључити у рад 

слободних активности (спортске, научне секције, ритмика, 

фолклор...), (I – VIII), 

-одељењски старешина 

-психолог 

-психолог 

 

-одељењски старешина 

 

-психолог 

 

 

-наставници предметне    

 и разредне наставе 

 

 

 

-наставници предметне    

 и разредне наставе 

 

 

 

 

-одељењска заједница 

 

 

 

-лекар 

 

-психолог 

 

-психолог 

-одељењски старешина 

-психолог 

-одељењски старешина 

 

-психолог 

 

-психолог 

 

-одељењски старешина 

-лекар, родитељски    

 састанак 

-одељењски старешина 

 

 

 

 

 

 

Време 

Реализације 

Садржај активности Реализатор 

Током год. 

 

 Укључивати ученике у акције: Дечјег савеза, Покрета 

горана, Савеза извиђача, као и акције друштвено-корисног 

-одељењски старешина 

-психолог 



 

Током год. 

рада, (I – VIII), 

 Укључивање ученика у хуманитарне акције подмлатка 

црвеног крста (''Друг – другу'', ''Солидарност на делу'', ''За 

сунчану јесен живота'' и др. (I – VIII), 

 

 

-одељењски старешина 

-психолог 

 

  

ППРРООГГРРААММ   ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННЕЕ   ООРРИИЈЈЕЕННТТААЦЦИИЈЈЕЕ   

 
Професионална оријентација као саставни део целокупног васпитно - образовног рада 

има важан значај у пружању помоћи ученицима, да појединачно добију целовиту и реалну 

слику о себи и да  сагледају своју улогу у свету рада, као и да успешније планирају и 

остварују свој професионални развој. У изради програма професионалне оријентације пошло 

се од савремених научних поставки о избору занимања и њиховој примени у професионалној 

оријентацији ученика основне школе.  

 

Задаци у овој области су следећи: 

 

 Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности 

ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање 

да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју. 

 Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и 

образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се 

односе на свет рада и система средњег образовања. 

 Формирање правилних ставова према раду. 

 Подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада.  

 Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних 

и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања. 

 Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање 

помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја.  

 Успостављање сарадње са установама, институцијама које могу допринети успешнијем 

професионалном развоју ученика. 

 

Циљ професионалне оријентације 

 

 Циљ професионалне оријентације у основној школи је да ученик реално сагледа своја 

интересовања, способности, потребе и остале особине личности у односу на садржај, услове 

и захтеве појединих занимања и на основу тога што успешније планира правац свог 

професионалног развоја. 

 

 Ниво професионалне оријентације 

 

 На часовима редовне наставе у свим наставним предметима 

 Кроз обавезе ваннаставне активности: одељењске заједнице, слободне активности 

 Путем посебних облика рада као што су: предавање, разговори, игре, изложбе, посете 

предузећима и школама, истраживачки рад и сл. 

 Путем професионалних саветовања 

 Сарадњом школе са друштвеном средином 

 

 

 



 

Месец Садржај активности 
Носилац 
послова 

IX 

 Откривање интересовања ученика путем 

упитника и упућивање на одговарајући 

додатни рад или рад у секцијама 

одељењски 

старешина 

психолог 

предметни 

наставници 

 У оквиру рада ОЗ упознати ученике са 

планом и програмом професионалне 

оријентације 

одељењски 

старешина 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 Упознавање ученика са разним 

занимањима 

предметни 

наставници 

X 

 Рад на откривању даровитих ученика и 

предлагање најповољнијих праваца 

развоја 

предметни 

наставници 

психолог 

 Откривање ученика са специфичним 

способностима и даље подстицање 

њиховог развоја 

 Откривање ученика који заостају у 

психофизичком развоју и њихово 

одговарајуће професионално усмеравање 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 Израда паноа и зидних новина 

одељењске 

старешине 

ОЗ 

 Посета радним организацијама 

одељењске 

старешине 

Тим за ПО 

XI 
 Фактори који утичу на избор средње 

школе и занимање (VII, VIII разред) 
психолог 

XII 

 Упознавање себе, својих склоности и 

способности је битан фактор у 

професионалном опредељењу (VIII) 
психолог 

 Испитивање професионалних 

интересовања ученика VIII разреда - 

анкета 

 

 
 
 

Месец Садржај активности 
Носилац 
послова 

II/III 
 Сусрети ученика са људима различитих 

занимања ( реални сусрети) 

Тим за ПО, 

разредне 

старешине и 

директор школе 



 Систематско пружање помоћи ученицима 

на упознавању себе, својих способности и 

интересовања (разговори, примена 

психолошких инструмената) - испитивање 

ученика VIII разреда ТПИ 

психолог 

 Избор занимања у зависности од 

сколности, интересовања и способности ( 

професионално саветовање) 

психолог 

IV 

 Упознавање ученика са новинама у 

средњем образовању (услови уписа, 

мрежа школа) 
психолог 

 Анализа интересовања у оквиру даљег 

школовања код ученика VIII разреда 

(упитник) 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 Поред ових садржаја и активности 

наставници разредне и предметне наставе 

издвојиће садржаје из редовне наставе у 

циљу што боље реализације 

професионалне оријентације, односно 

професионалног информисања 

учитељи 

наставници 

предметне 

наставе 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

 Реализација програма радионица 

„Професионална орјентација у Србији“ 
Тим за ПО 

 

 

 

 

      ППРРИИЛЛООГГ ::   ппллаанн   ррааддииооннииццаа   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАДИОНИЦЕ ЗА 7. РАЗРЕД 

 

 

1. Представљање програма и портфолија за ученике 

2. ПО и договарање о начину рада 

3. У свету интересовања 

4. У свету вештина и способности 

5. Пут способности 

6. У свету вредности 

7. Самоспознаја - аутопортрет 

8. У очима других 

9. Какав сам у тиму 

10. Мој тип учења 

11. Ја за десет година 

12. За родитеље и децу – Моја очекивања 

13. Слика савременог света рада 

14. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима 

15. Повезивање области рада са занимањима 

16. Путеви образовања и каријере 

17. Припрема за интервју 

18. Спровођење интервјуа 

19. Припрема сусрета са експертима у нашој школи 

20. Експерти у нашој школи 

21. Осврт на резултате информисања 

22. Посета средњој школи 

23. Посета предузећу/установи 

24. Евалуација програма ПО за 7.раз. 



  

  

  

  

  

  

                                                             РАДИОНИЦЕ  ЗА 8. РАЗРЕД 

1. Представљање програма и портфолија за ученике 

2. У свету интересовања 

3. Графикон интересовања 

4. О стереотипима 

5. У свету врлина и вредности 

6. У свету вредности 

7. Самоспознаја – то сам ја 

8. Какав сам на први поглед 

9. За родитеље и децу – Моја очекивања - колаж 

10. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимање 

11. Образовни профили у средњим школама 

12. Мрежа средњих школа 

13. Захтеви занимања – способности и контраиндикације 

14. Сазнајем са интернета куда после ОШ 

15. Путеви образовања и каријере 

16. Припрема и спровођење интервјуа 

17. Опис занимања помоћу мапе ума 

18. Критеријум за избор школе 

19. Испитивање ставова 

20. Избор занимања и приходи 

21. Оријентација ствара јасну слику 

22. Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском састанку 

23. Припрема за реалне сусрете 

24. Остварујемо учење путем реалних  

сусрета 

25. Документација за релане сусрете 

26. Рефлексија учења у оквиру реалних 

сусрета 

27. Обука за конкурисање 

28. На разговору у предузећу 

29. Моја одлука о школи и занимању 

30. Саветодавни рад 

31. За родитеље и децу – стилови васпитања наших родитеља 

 



ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 
 

     Школска библиотека добија све значајнију улогу у процесу стицања знања. Њеним 

коришћењем омогућује се проширивање наставне грађе свих наставних предмета.  

    Коришћење школске библиотеке је уско повезано са развојем способности и културе 

читања сваког ученика. Развијање вештине читања и разумевање прочитаног, пробудиће 

интересовање код ученика за позајмњивање књига из школске библиотеке. Из тих разлога је 

неопходно да библиотекар познаје развојни и образовни ниво ученика, да према томе нуди 

оне књиге, чији ће садржај имати утицаја на формирање и развој укуса.  

     Улога библиотеке и рад наставника су у  уској вези и међусобно се допуњују. Библиотека 

помаже педагошком раду наставника док наставник активним сугестијама о избору 

библиотичког фонда и упућивањем ученика на њено коришћење, помаже раду библиотеке и 

доприноси да она заузме значајно место у свакодневној активности ученика.  

     Библиотека у савременој школи има задатке да: 

 

 буде приступачна свим ученицима, без обзира на интелектуалне сопособности и 

образовни ниво, 

 разноликошћу садржаја и облика да задовољава све наставне области, 

 садржаји наставног фонда буду у складу са важећим наставним плановима и програмима, 

 удовољи укусу сваког ученика, 

 подстиче развијање ученичких интересовања, 

 омогући ученицима стварање богатства духовне културе, 

 оспособи ученика за самостално коришћење библиотеке, 

 научи сваког ученика како се чува књига, 

 научи како треба радити забелешке о прочитаном и како оргранизовати рад библиотеке, 

 развије смисао одговорности у служењу колективном имовином, 

 развије навику поштовања мишљења других, 

 да омогући наставницима да дођу до неопходних података за њихов рад и професионално 

оспособљавање и усавршавање, 

 осбособи ученика за коришћење осталих библиотека у граду. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

Активност 

 
 

Време реализације 

 
 

Реализатори и сарадници 

 

 

 

Секција младих 

библиотекара 

 

 

током године 

 

 

Школски библиотекар, 

ученици 

 

Радионица креативног 

писања 

 

током године 

 

Школски библиотекар, 

наставници српској језика, 

ученици 

 

Књижевне вечери 

 

октобар, децембар, 

фебруар, април 

 

Школски библиотекар, 

наставници српског језика, 

учитељи 

 

Часови у библиотеци 

 

током године 

 

Школски библиотекар, 

учитељи, разредне 

старешине 

Допуњавање књижног 

фонда библиотеке – 

лектире и стручне 

литературе 

 

 

април – јун  

 

Школски библиотекар, 

директор школе, учитељи, 

наставници 

Набавка наставних 

средстава 

 

април - јун 
Школски библиотекар, 

директор школе, учитељи, 

наставници 
 

Израда електронског 

каталога  

 

током године  
 

Школски библиотекар 

Час у библиотеци „Деспот 

Стефан Лазаревић“ 

 

октобар, децембар, 

фебруар, април 

Школски библиотекар, 

ученици 

Сарадња са Друштвом 

школских билиотекара 

 

током године 
Школски библиотекар 

Сарадња са активом 

школских библиотекара 

општине Младеновац 

 

током године 

 

Школски библиотекар 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ПЛАН И ПРОГРАМ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 



 

 

     Екскурзије и излети су ваннаставни облици образовно-васпитног рада,  локализовани ван 

учионице тако да омогућавају ученицима упознавање предмета и појава у природној средини 

и природним условима. Да бисмо успешно остварили васпитно – образовне задатке 

ученичких екскурзија неопходно је водити рачуна о следећим елементима – - параметрима: 

Циљ, време, етапа, рад наставника и ученика, питања за разговор, техника прикупљања 

података, индивидуална и групна задужења ученика. 

 

ЦИЉЕВИ ЕКСКУРЗИЈЕ  су: савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 

културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и 

рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

 

ЗАДАЦИ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА су : проучавање објакта и феномена у природи, 

уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина 

живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, 

културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним 

социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање 

испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

     Тачан датум за извођење екскурзија биће утврђени у оперативним плановима које ће 

сачинити вође екскурзија. 

 

ЕТАПЕ РАДА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 
 

     У току целе године наставници и ученици ће припремати екскурзије: 

o Материјално – финансијска припрема  – крај априла, 

o Детаљну разраду правца екскурзије одредити до 01.маја текуће године, 

o Одредити садржаје посете, културно – историјска места која ће се обићи у току 

екскурзије, 

o Одредити индустријске и природне објекте који ће се посетити, 

o Назначити природне објекте (реке, језеро, планина), 

o Испланирати спортске и културне манифестације, 

o Сва питања за ученике припремити и предвидети у оперативном плану за сваки разред 

из свих наставних области, 

o У току екскурзије бележити и прикупљати материјале који ће касније послужити за 

анализу екскурзије, 

o Прикупити узорке предмета из природне средине, водити дневник, кратке белешке и 

друга запажања са пута. 

 

 

ПЛАН  ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  V -VIII РАЗРЕДА 
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