
 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

(ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА) 
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Адреса: Хајдук Вељкова бб, Србобран 
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На основу чл.  69 став 1 и чл.61 Закона о основама система образовања и васпитања 

(„ Сл. гласник РС“, бр.88/2017.), члана 27 Закона о основном образовању и васпитању            
(„Сл. Гласник РС“ бр.55/2013 и 101/2017) и чл.301 Статута Школе, Школски одбор 

Основне школе „Вук Караџић“ у Србобрану је на својој седници од _______________ 
године донео одлуку да се усваја: 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

(ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА) 

ЗА ПЕРИОД ОД 1.9.2018. ДО 31.8.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 
oбразовно-васпитни рад у школи. 

• Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник 
планира и реализује свој рад. 

• Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља 
у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових 
резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

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

• Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 
• Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САДРЖАЈ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

 

Циљеви Школског програма произилазе из циљева образвовања и васпитања датих у 
члану 17 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС“, 
бр.88/2017.), као и циљева програма обавезних, обавезних изборних и изборних наставних 
предмета и ваннаставних активности: 

1. Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика 
2. Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу 
3. Свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања 
4. Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 
способности 

5. Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 
животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња 

6. Континуирано унапређење квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси 

7. Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву 
које се мења 

8. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима 

9. Развијање кључних компетенција за целовито животно учење, међупредметних 
компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама 
тржишта рада и развојем савремене науке и технологије 

10. Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације 
за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 
самоиницијативе и изражавања свог мишљења 

11. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопствног рзвоја и будућег живота 

12. Развијање позитивних људских вредности 
13. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима 

и неговање другарства и пријатељства 
14. Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном друштву 
15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости 
16. Развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 



језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне 
баштине 

17. Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 
завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 
продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања 

18. Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 
становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

Основна школа остварује Школски програм основног образовања и васпитања. Основно 
образовање траје осам године и остварује се у два образовна циклуса: 

Први циклус обухвата први до четвртог разреда, за који се организује разредна 
настава.Изузетно, настава страног језика, изборних и факултативних предмета може се 
организовати као предметна настава. 

Други циклус обухвата пети до осмог разреда и остварује се као предметна настава. 

Школски програм се доноси и усваја на Школском одбору за четири школске године и 
доноси се за период од 1.9.2018. до 31.8.2022. 

 

НАСТАВНИ ЈЕЗИК 

 

Школски програм се реализује на српском језику у свим разредима од првог до осмог, као 
и у одељењима за ученике са посебним потребама. Сви остали облици образовно-
васпитног рада такође се реализују на српском језику. 

 

 

 

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање 
образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања на којима се заснива и план наставе и учења ОШ „Вук 
Караџић“ представљају способност ученика да: 

1. Изрази и тумачи идеје, мисли и осећања, чињенице и ставове у усменој и писменој 
форми 

2. Прикупља, анализира, организује и критички процењује информације 
3. Користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у 

зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања 
4. Ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини 
5. Ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице 
6. Зна како да учи 
7. Уме да разликује чињенице од интерпретације 
8. Примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуација 
9. Поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 

технологије 
10. Одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима 
11. Ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног 

живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно 
посебно у растућој разноликости друшта и решавању сукоба 

12. Покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 
приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха 

13. Остварује идеје, планира и управља пројектима ради пстизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности 

14. Схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 
проблема разуме да нису изоловани 

15. Има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног 
изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући 
музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности 

 

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 
(редовна одељења и одељења за ученике са посебним потребема) 

  

Редни 
бр.  А.Обевезни 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.  Српски као нематерњи језик  2  72  2  72  3  108  3  108  

3.  Страни језик  2  72  2  72  2  72  2  72  

4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  

5.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  

6.  Природа и друштво  -  -  -  -  2  72  2  72  

7.  Ликовна култура  1  36  2  72  2  72  2  72  

8.  Музичка култура  1  36  1  36  1  36  1  36  

9.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  3  108  3  108  3  108  

Укупно А  19-
21*  

684-
756*  

20-
22*  

720-
792*  

20-
23*  

720-
828*  

20-
23*  

720-
828*  

Red. 
broj  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     

1  Верска настава/Грађанско васпитање  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Матерњи језик/говор са елементима 
националне културе   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: A + B  20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  

 



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

Редни 
бр.  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА  

Први разред Други 
разред Трећи разред Четврти 

разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1.  Редовна настава  20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  

2.  Пројектна настава  1  36  1  36  1  36  1  36  

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

4.  Додатна настава                    1  36  

5.  Настава у природи  7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње  

   

Редни 
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.  Ваннаставе активности 1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија 1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

(редовна одељења и одељења за ученике са посебним потребема) 

 

Ред. 
бр.  

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 
СЕДМИ РАЗРЕД  

ОСМИ РАЗРЕД 
 

  

 

    
           

  
 

 Нед.  Год. Нед. Год. Нед. Год.  Нед. Год.  
1.  Српски језик  5  180 4 144 4 144  4 136  

               
               

2. 

 

Информатика и 
рачунарство 

 

2 

 

72 2 72   

 

  

 

     
3.  Страни језик  2  72 2 72 2 72  2 68  
4. 

 

Ликовна култура 
 

2 
 

72 1 36 1 36 
 

1 34 
 

     
5.  Музичка култура  2  72 1 36 1 36  1 34  
6.  Историја  1  36 2 72 2 72  2 68  
7.  Географија  1  36 2 72 2 72  2 68  
8.  Физика  -  - 2 72 2 72  2 68  
9.  Математика  4  144 4 144 4 144  4 136  
10.  Биологија  2  72 2 72 2 72  2 68  
11.  Хемија  -  - - - 2 72  2 68  

12.  

Техничко и 
информатичко 
образовање  2  72 2 72 2 72  2 68  

               
               

13.  
Физичко 
васпитање  2  72 2 72 2 72  2 68  

  
 

            
  Укупно: A  23-  828-936* 24- 864-972* 26- 936-  26- 884-952*  
    26*   27*  29* 1044*  28*   
 
 
 
 
 
 
 
               



 
 
 

Ред. 
бр.  

 
Б.ОБАВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ              

.  
 

            

 
 
 

            
  

 
            

1.  

Верска 
настава/Грађан.ва
спитање  1  36 1 36 1 36  1 34  

               
               

2.  Страни језик  2  72 2 72 2 72  2 68  

3.  

Физичко 
васпитање-
изабрани спорт  1  36 1 36 1 36  1 34  

               
               
  

Укупно: B 
 

4 
 

144 4 144 4 144 
 

4 136 
 

      
Укупно: A + B  27-  972- 28- 1008- 30- 1080-  30- 1020-  
    30*  1080* 31* 1116* 33* 1188  32* 1088*  

Ред.
број  

В. Изборни 
наставни 
предмети             

 
              

 
              

 
  

 

 
        

1. 
Цртање, сликање, 
вајање 1 36 1 36 1 36 1 34 

 
 

        
2. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. 
Информатика и 
рачунаратсво     1 36 1 34 

 
 

        

 

Матерњи језик са 
елементима 
националне 
културе 2 72 2 72 2 72 2 68 

4.          
          
          



          
5. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

 Укупно: В 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 
 Укупно :А+Б+В 28- 1008- 29- 1044- 31- 1116- 31- 1054- 
 

 
31* 1116* 32* 1152* 34* 1224* 33* 1122*  

 
 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

( РЕДОВНА ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА) 

 
Редни 

бр. 
А.ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  Пети разред  Шести разред 

   

 
   

 
 

 НЕД.  ГОД. НЕД..  Год. 
          

1. 
Српски језик 

5 
 

180 
 

4 
 

144 
 

 

    
         

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
         

2. Страни језик 2  72  2  72  
3. Ликовна култура 2  72  1  36  
4. Музичка култура 2  72  1  36  
5. Историја 1  36  2  72  
6. Географија 1  36  2  72  
          

           

7. Физика       2  72    
8. Математика 4  144   4  144    
9. Биологија 2  72   2  72    

10. Хемија              
11. Техника и технологија 2  72   2  72    

12. 
Информатика и 
рачунарство 1  36   1  36    

13. 

Физичко и здравствено 
васпитање 

2 

 

72 

  

2 

 

72 

   

 
       

  Укупно: A  24-27*  864-972*    25-28*  900-1008*    
 
 
                



 
Редни 
бр. 

Б.Изборни наставни 
предмети              

  
 

             

1. 

Верска настава/ 
Грађанскио васпитање 

1 
 

36 
  

1 
 

36 
   

 

       
               

2. Други страни језик 2  72   2  72    

  

Матерњи језик са 
елеменитима националне 
културе              

3. 
 

2  72   2  72    
  

 
             

  Укупно:Б 3-5*  108-180*   3-5*  108-180*    
 Укупно:А+Б 27-30*  972-1080*   28-31*  1008-1116*    
                 
 
 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 
   

Ред.б
р. 

Облик О_В 
рада Пети разред  Шести разред  Седми разред Осми разред 
              

  
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. Год. Нед. 

 
Год.        

               

1. 
Редовна 
настава 28-  1008-  29-  1044-  31- 1116- 31-  1054- 

 
 

31*  1116*  32*  1152*  34* 1224* 33*  1122* 

2. 
Допунска 
настава 1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 36 1 

 

34      
 

 
             

3. Додатни рад 1  36  1  36  1 36 1  34  
  

 

Остали 
облици 
образовно-
васпитниог 
рада         

  
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.   

          

         

 
 
 
 



  
 Обавезне 

ваннаставн.акти
вности 

 ЧОС 1 36 1 36 1 36 1 34 
1.          
          

2. 
Слободне 
активности         

 
 

        

 

Друштвене, 
техничке, 
спортске, 
хуманитарне, 
културне 
активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

3.          
          
          
          
 

 
        

4. Екскурзија 
До 2 дана 
годишње До 2 дана годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 

  
 

    
 
 

Облици о-в рада на којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
(пети и шести разред) 

 

 
Облик о-в рада ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

  Нед.  Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 27-30* 972-1080* 28-31* 
1008- 

1116*       

2. Допунска настава 1 36 1 36 

3. Додатни рад 1 36 1 36 
     

 Остали облици о-в рада ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
 

Нед.  Год. Нед. Год. 

1. Обавезне ваннаставне активности      
 ЧОС 1  36 1 36 

 Физичке активности 1,5  54 1,5 54 

 Хор/оркестар 1-2  36-72 1-2 36-72 



2. Слободне активности      

 
Друштвене, техничке, спортске, 
хуманитарне, културне активности 

1-2 
 

36-72 1-2 36-72    
      

3. Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње 
       

 
 

 

Наставни план основног образовања и васпитања, као и програми обавезних и изборних 
предмета по разредима остварују се на основу планова из Правилника о плану наставе и 
учења за први и други циклус образовања и васпитања. датих у Просветном гласнику број 
5. од 26.5.2008, бр. 6. од 10.6.2009., бр. 2. од 15.3.2010 , бр. 6. од 6.7.2017 и  бр.10, од 14.12. 
2017.  

Остваривање Школског програма реализоваће се поштујући специфичности конкретне 
школе, односно уважавајући да се у њој реализује настава у двосменском раду, редовна 
настава, настава у одељењима за ученике са посебним потребама, настава која се 
реализује кроз индивидуалне образовне планове наших ученика, као и  образовно-
васпитни рад у продуженом боравку. Такође ће се реализивати и кроз активности 
предвиђене школским развојним планом за период 2015-2020. године и кроз пуну сарадњу 
и заједничке активности и пројекте са свим расположивим ресурсима локалне заједнице. 

У школи се реализује настава мађарског језика са елементима националне културе. 
Предмет ученици бирају као факултативни предмет и реализује се са по два часа недељно 
у оба циклуса. 

Други страни језик чија се настава реализује у школи је немачки језик. 

Школа нуди ученицима избор између два обавезна изборна предмета: верска настава и 
грађанско васпитање. 

У првом циклусу такође нуди као изборни предмет: чуваре природе, народну традицију и 
од играчке до рачунара 

У другом циклусу нуди као изборни предмет: цртање,сликање, вајање, хор и оркестар, 
информатику и рачунарство и домаћинство (у складу са Правилником у појединим 
разредима, као што је и исказано у горњим табелама) 

 

 

 

 



ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

У школи се образовно-васпитни рад реализује и у одељењима за ученике са сметњама у 
развоју, а у складу са Законом о основном образовању и васпитању (Сл. Гласник РС    
бр.55/2013 и 101/2017, члан 18, став 2)  и Правилником о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Сл. Гласник РС, бр.63/2010, Члан 4, 
тачка 9 ). 

 У складу са посебно образложеним мишљењем Интерресорне комисије и у сарадњи са 
родитељима ученика, ученици чија је природа и озбиљност тешкоћа у развоју таква да се 
образовањем у редовним одељењима не могу постићи задовољавајући резултати и поред 
помоћних средстава и додатних услуга ученици се образују у одељењима за ученике са 
сметњама у развоју. 

У школи се формирају комбинована одељења ученика са сметњама у развоју, у складу са 
Стручним упутством о формирању одељења и најбољим интересима ученика.  

 

Наставни план ученика у одељењима са сметњама у развоју дат је у одељку План наставе 
и учења основног образовања и васпитања, с тим  што се реализују и: 

- Психомоторне вежбе - са по два часа недељно, односно 72 часа годишње 
- Логопедске вежбе - са по два часа недељно, односно 72 часа годишње 

 
Распоред активности у одељењима је такав да је прилагођен могућностима 
ученика. Организован је у мањим, хетерогеним групама, а трајање часова је 
прилагођено, тј. образовно-васоитне активности се реализују у току 30 минута. 

Сви ученици који се образују у овим одељењима наставу похађају по ИОП-2, такође им 
се, по завршеном основном образовању прилагођава и завршни испит. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуални образовни планови 

 

Индивиудуални образовни планови свих ученика који се образују по ИОП чине прилог 
Школског програма. 

Основни задатак школе је да омогући ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом 
стицање основног образовања заједно са остали ученицима, а када је процена да је то у 
најбољем интересу детета у одељењима за ученике са сметњама у развоју. Ученицима 
којима је потребна додатна образовна подршка израђују се ИОП1 и ИОП 2, а даровитим 
ученицима, са посебним способностима и интересовањима, обогаћени ИОП3 

У школи ради Тим за инкулузивно образовање, кога чине психолог и наставници, а за 
сваког ученика се формира посебан Тим за пружање додатане подршке. Основа за израду 
и реализацију сваког ИОП је израда персонализованог и квалитетног педагошког профила 
у којој учествују наставници, родитељи, стручна служба и по потреби друге особе од 
поверења. 

За сваког ученика појединачно, узимајући у обзир све његове специфичности, израђује се 
ИОП који садржи: 

- Педагошки профил као полазну основу 
- Циљеве и исходе о-в рада 
- Прилагођене стандарде 
- Акитивности наставника и ученика са циљем индивидуализованог начина рада, 

избора адекватних метода и техника рада прилагођених ученику, као и наставних 
средстава 

- План рада по предметима 
- Дневни распоред активности 
- Евалуацију ИОП као начин праћења његове реализације 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА У КОЈИМА СЕ ИЗВОДИ О-В РАД 

 

У табели која следи приказани су начини прилагођавања: 

1. Рада и услова у којима се изводи о-в рад 
2. Начин прилагођавања циљева и исхода, као и садржаја о-в рада 
3. Начин остваривања додатне подршке за ученике школе 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
Обезбеђивање свеобухватног уписа у школу  Стручна служба школе, у сарадњи са 

институцијалам локалне заједнице 
Рад Тима за инклузивно образовање Директор, стручна служба, тим 
Формирање тимова за додатну подршку 
ученику (сваком ученику са ИОП понаособ) 

Чланови Тима, психолог, родитељи 

Израда пероснализованог педагошког 
профила 

Чланови Тима, психолог, родитељи 

Израда и реализација ИОП који 
подразумева прилагођавање стандарда 
постигнућа из једног или више наставних 
предмета, континуирана евалуација ИОП 

Чланови Тима, психолог, родитељи, 
предметни наставници 

Одстрањивање физичких баријера и 
омогућавање приступа и боравка у свим 
просторијама школе, креирање 
универзалног дизајна 

Управа школе, Школски одбор, Локална 
заједница,Пројектни финансијери 

Употреба прилагођених наставних 
средстава и асистивне технологије 

Предметни наставници 

Ангажовање личних пратилаца Интерреосрна комисија, родитељи, 
наставници 

Образовање у посебном одељењу за 
ученике са сметњама у развооју 

Инетересорна комисија, родитељи, 
психолог, наставници 

Индивидуални саветодавни рад са 
ученицима и родитељима-подршка 
свеукупном развоју 

Психолог 

Прилагођавање завршних испита за ученике 
са ИОП 

Тим за инклузивно образовање 

Превазилажење језичке баријере за ученике 
који се убудуће буду уписивали, а којима 
евентуално матерњи језик није српски 

Тим за инклузивно образовање, Тим за 
пружање додатне подршке, 
наставници,психолог 

Организовање образовне подршке у случају 
дужег изостајања са наставе због болести 
ради остваривања континуитета у 
образовању 
 

Тим за пружање додатне подршке, 
наставници, родитељи, психолог, 
стручњаци са специјализованим знањима из 
здравствених установа 



Организовање учења на даљину у 
ситуацијама када је ученик због 
специфичних разлога одсутан дуже из 
школе 

Тим за пружање додатне подршке, 
наставници, родитељи, психолог 

Подстицање учешћа у свим културним, 
спортским и рекреативним активностима 
које организује школа 

Управа школе, Тим за инклузивно 
образовање, наставници, родитељи 

Повећање осетљивости свих актера 
школског живота - запослени, ученици, 
родитељи, за потпуно укључивање ученика 
којима је потребна додатна подршка 

Тим за инклузивно образовање, психолог, 
наставници 

Континуирано стручно усавршавање 
наставника и стручних сарадника у складу 
са инклузивним принципима 

Директор, Тим за инк.образовање, Тим за 
стручно усавршавање 

Обезбеђивање превоза од места становања 
до школе за ученике са тешкоћама кретања 
и сл. 

Управа школе, локална самоуправа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школским програмом предвиђа се и транзиција ученика кроз циклусе образовања, као и 
мере превенције осипања ученика, које су детаљно изложене у Школском развојном плану 
2015-2020. 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА 
ОБРАЗОВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈА ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

1. ТРАНЗИЦИЈА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У 
ОСНОВНУ ШКОЛУ 
 
Циљ активности у овој области је успешна адаптација и транзиција деце/ученика из 
предшколске установе и деце стасале за упис у први разред,размена информација о 
ученицима у сарадњи са ПУ и евентуално са Интерресорном комисијом, Домом 
здравља „Др Ђорђе Бастић“ и Центром за социјални рад, како би свим ученицима 
била пружена адекватна образовна, здравствена и социјална подршка и како би 
упис деце био свеобухватан. Активности се односе и на упознавање деце и 
родитеља са школом, простором, орагнизацијом рада и учитељима у периоду док 
још увек похађају припремни предшколски програм  
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
ЗАДАТАКА 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Састанак стручне 
службе ОШ и ПУ 
ради размене 
информација о 
свим будућим 
ученицима 

школски психолог. 
педагог 

предшколске 
установе 

Стручна служба 
ОШ и ПУ, СТИО 

ОШ и ПУ, 
васпитачи 

март 

Покретање 
поступака пред 
Интерресорном 
комисијом за 
будуће прваке 
којима ће бити 
потребна процена 
додатне образовне 
подршке 
 

педагог ПУ, 
школски психолог , 
СТИО ПУ, СТИО 

ОШ 

родитељи, стручна 
служба обе 

установе, васпитачи 

март, април 



 
Дани отворених 
врата у школи са 
циљем упознавања 
деце са школским 
простором, 
учионицама, 
продуженим 
боравком, будућим 
учитељима у 
одељењима и 
продуженом 
боравку 
 (по групама) 

педагог ПУ, 
школски психолог 

васпитачи, учитељи, 
учитељи у 

продуженом 
боравку 

април 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упис будућих 
првака 

школски психолог школски психолог, 
деца, родитељи 

април, мај 

Формирање и 
уједначавање 
одељења првог 
разреда по свим 
релевантним 
варијаблама, 
уважавајућуи 
специфичне 
особености и 
образовне потребе 
сваког детета, као и 
мишљења и 
препоруке 
родитеља и ПУ 

школски психолог школски психолог, 
учитељи првог 
разреда 

јун-август 

Пријем првака  
(приредба старијих 
другара, први 
родитељски 
састанак, 
упознавање 
родитеља са 
наставницима 
енглеског језика и 
верске наставе) 

учитељи директор,школски 
психолог, учитељи, 
ученици 4. Разреда, 
ученици 1. Разреда, 

родитељи 

31.август 

Трибина за 
родитеље „Првак у 
породици“ 
 (трибина коју 
традиционално 

школски психолог директор, школски 
психолог, учитљи 
првог разреда, 
учитељи из 
продуженог 

септембар 



одржава стручна 
служба школе, уз 
презентацију на 
видео биму, са 
циљем пружања 
савета и препорука 
родитељима за  
успешну адаптацију 
ученика 

боравка, родитељи 

Обезбеђивање 
додатне образовне 
подршке ученицима 
првог разреда, 
којима је неопходна 

школски психолог, 
СТИО, учитељи 

Тим за пружање 
подршке ученику, 

учитељи, родитељи, 
школски психолог 

током године  

 

 

2. ТРАНЗИЦИЈА УЧЕНИКА СА ПРВОГ НА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА 
 
Циљ активности у овој области је успешна транзиција ученика наше школе са 
разредне на предметну наставу, добијање и размена свих релевантних информација 
о ученицима, као и успешна комуникација и сарадња наставника, родитеља и 
ученика.  
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
ЗАДАТАКА 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Реализација часова 
наставних 
предмета 
предвиђених 
планом и 
програмом за 5. 
разред у 
одељењима 4. 
разреда (сви 
предметни 
наставници, са по 
два часа током 
године) са циљем 
упознавања 
будућих петака са 
предметима, 
наставницима, 

директор,предметни 
наставници 

предметни 
наставници, 

учитељи, ученици 

током наставне 
године 



кабинетима, 
наставним 
средствима... 
Покретање 
поступака пред 
Интерресорном 
комисијом за 
будуће петаке 
којима ће бити 
потребна процена 
додатне образовне 
подршке 
 
 

школски психолог , 
СТИО ОШ 

родитељи, стручна 
служба установе, 

учитељи 

март, април 

Састанак 
одељењских 
старешина и 
учитеља који 
изводе четврти 
разред, директора 
и психолога, са 
циљем размене 
свих релевантних 
информацијама о 
ученицима 

директор учитељи 4. 
разреда, 

одељењске 
старешине, 

школски психолог 

септембар 

Трибина за 
родитеље ученика 
5. разреда 
„Прелазак са 
разредне на 
предметну 
наставу“, уз 
презенатцију на 
видео биму, са 
циљем пружања 
подршке и давање 
адекватних савета 
родитељима 

школски психолог школски 
психолог, од. 
старешине 5. 

разреда, родитељи 

септембар 

Први родитељски 
састанак у 5. 
разреду (тема- 
упознавање са 
свим 
особеностима 
предметне 
наставе, 

одељењске 
старешине 

одељењске 
старешине, 
родитељи 

септембар 



Индивудуалне 
консултације са 
циљем успешне 
адаптације 
ученика на 
предметну наставу 
 

Одељењске 
старешине 

одељењске 
старешине, 

школски 
психолог, 
предметни 

наставници, 
ученици, 
родитељи 

Током године  

Обезбеђивање 
додатне образовне 
подршке 
ученицима петог 
разреда, којима је 
неопходна 

школски психолог, 
СТИО, учитељи 

Тим за пружање 
подршке ученику, 

учитељи, 
родитељи, 

школски психолог 

током године 

 

 

3. ТРАНЗИЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 
Циљ активности из ове области је олакшавање транзиције нашим ученицима 
завршног разреда у средње школе, адекватно професионално усмеравање ученика 
осмог разреда, посебан акценат је на мотивисању и професионалном усмеравању 
ученика из друштвено осетљивих група на наставак школовања и после завршене 
основне школе. 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
ЗАДАТАКА 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Активности из 
облсти 

Тим за 
професионалну 

Тим, школски 
психолог, одељеске 

Током године 

адаптација 
ученика) 
 
Едукативна 
радионица са 
ученицима 5. 
разреда „Ја у 
петом разреду“ 
 Обезбеђивање 
додатне образовне 
подршке 
ученицима петог 
разреда којима је 
таква подршка 
потребна 

школски психолог 
 
 
 
 

СТИО, школски 
психолог, 
предметни 
наставници 

школски 
психолог, 

одељењске 
старешине. 

ученици 
Тимови за 

пружање подршке, 
предметни 

наставници, 
ученици, од. 
старешине, 
родитељи 

Септембар 
 
 
 
 
 
 
     током године 
 



професионалне 
оријентације 
ученика, према 
посебном плану Тима 
за професионалну 
оријентацију 

оријентацију страешине 
8.разреда, родитељи, 
ученици 

Активности 
Ученичког 
парламента 
 (вршњачки тим за 
професионалну 
оријентацију у овиру 
парламента) – израда 
паноа, постер 
презентација, 
текстова на 
школском сајту и сл. 

Координатор 
Ученичког 
парламента 

Чланови Тима за 
подршку Ученичком 
парламенту, 
ученици 

Током године 

Прослеђивање свих 
релевантних 
информација  од 
стране 
Министарства, 
Школске управе, 
средњих школа итд. 

директор директор, од. 
старешине 

током године 

Одржавање трибине 
за родитеље ученика 
8. дазреда „Улога 
родитеља у 
професионалном 
усмеравању 
ученика“, уз видео 
презентацију 

школски 
психолог 

школски психолог, 
од. старешине, 
родитељи 

јануар, фебруар 

Тестирање ученика 8. 
разреда 
(способности, 
професионална 
интересовања,особ. 
личности), израда 
појединачних 
профила 

школски 
психолог 

школски психолог, 
наставник 
информатике, 
ученици 

фебруар 

Индивидуално 
саветодавни рад са 
свим ученицима 
завршног разреда – 
професионално 
усмеравање и 

школски 
психолог 

школски психолог, 
ученици, родитељи 

фебруар,март 



саветовање 
Представљање 
средњих школа из 
околине, посета 
наших ученика 
Данима отворених 
врата средњих школа 
 

директор школски психолог, 
од. Старешине, 
ученици 

током другог 
полугодишта 

Посебне активности 
професионалног 
усмеравања ученика 
из друштвено 
осетљивих група 

школски 
психолог 

школски психолог, 
одељењске 
старешине,учениции 
родитељи 

фебруар,март 

Одржавање 
конференције случаја 
у вези са уписом 
појединих ученика, 
по потреби, са 
представницима свих 
релевантних 
институција, а у вези 
са уписом у средњу 
школу 

директор директор, школски 
психолог, од. 
Старешине, 
представници 
институција, 
ученици, родитељи 

током године 

Покретање поступака 
пред Интерресорном 
комисијом за будуће 
средњошколце 
којима ће бити 
потребна процена 
додатне образовне 
подршке, 
остваривање 
контаката са 
стручном службом у 
одабраним школама, 
израда мишљења и 
препорука о 
ученицима 
 
 

школски 
психолог , 
СТИО ОШ 

родитељи,школски 
психолог, стручна 
служба средњих 

школа, од. 
старешине 

март, април 

Обезбеђивање 
додатне образовне 
подршке ученицима 
осмог разреда, којима 
је неопходна 

школски 
психолог, 

СТИО, 
учитељи 

Тим за пружање 
подршке ученику, 

учитељи, родитељи, 
школски психолог 

током године 

 



ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 

 

Активности ученика и наставника у школи реализоваће се тако да развијају КЉУЧНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ за целоживотно учење: 

1. Компетенцције комуникације на матерњем језику 
2. Компетенције комуникације на страном језику 
3. Математичке, научне и технолошке компетенције 
4. Дигиталне компетенције 
5. Учење учења 
6. Друштвене и грађанске компетенције 
7. Компетенције за иницијативу и предузетништво 
8. Културолошке компетенције 

У циљу припреме наших ученика за успешно оспособљавање за решавање проблема, 
стицање функционалних знања, лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене 
токове, запошљавање и успешну каријеру, нарочито ће се развијати следеће 
међупредметне компетенције: 

1. Компетенција за учење 
2. Компетенција за одговорно учшеће у демократском друштву 
3. Естетичка компетенција 
4. Компетенција комуникације 
5. Компетенција одговорног односа према околини 
6. Компетенција одговорног односа према здрављу 
7. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
8. Рад са подацима и информацијама 
9. Сарадња 
10. Дигитална компетенција 

 

Активности ученика по разредима дате су у одељку План наставе и учења основног 
образовања и васпитања, у табелама и по циклусима.Активности наставника и ученика 
биће усмерене ка потпуној активацији  и укључивању свих ученика у рад, омогућавањем 
ученицима да сходно својим интересовањима имају могућност избора активности и 
садржаја, тема и пројеката. Активности ће бити реализоване тако да се пред децу 
постављају мотивишући, достижни и задаци из зоне наредног развоја. Наставник је тај 
који на основу добро перципиране и анализиране слике стања у сваком одељењу, води 
ученеике кроз процес учења. 



АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ПРОЦЕС 
УЧЕЊА 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
Анализира и планира Мислиоци 
Креира средину за учење, уводи у 
учење излагањем нових садржаја, 
мотивише на самосталан рад 
ученика, подстиче интересовања 

Решаваоци проблема 

Комуницира, води, усмерава, даје 
повратне информације,активно 
слуша, поставља питања и даје 
одговоре 

Активни посматрачи, слушаоци, 
учесници у комуникацији,партнери  
у пару, групи, тиму, одељењу, школи 

Мотивише и подстиче ученике у 
свеукупном развоју 

Пријатељи, сарадници 

Прати, вреднује и самовреднује рад 
ченика и свој рад 

Самопорцењивачи који прате свој 
рад и напредак 

 

 

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Слободне активности ученика реализоваће се и кроз секције у школи. Наставници који 
воде секције сачињавају план на основу процене способности и интересовања ученика, 
користећи распложиве ресурсе школе и локалне заједнице. Слободне активности се 
реализују са свим занитересованим ученицима, а трајни циљ је континуирано повећање 
обухвата ученика у раду секција.Ученици имају могућност избора од  низа понуђених 
секција без ограничења у колико секција ће бити укључени. 

Рад у секцијама одвијаће се једном недељно. 

 

ПРВИ ЦИКЛУС: 

• Спортска секција 
• Уметничка секција 
• Математичка секција 
• Ликовна секција 
• Рецитаторска секција 
• Млади научници 
• Драмска секција 

 



ДРУГИ ЦИКЛУС 

• Литерарна секција 
• Драмска секција 
• Рецитаторсска секција 
• Секција енглеског језика 
• Математичка секција 
• Млади географи 
• Млади историчари 
• Млади биолози 
• Млади физичари 
• Млади хемичари 
• Ликовна секција 
• Саобраћајна секција 
• Спортске секције-одбојка, фудбал, кошарка 

 
 

РАД ШКОЛСКОГ ХОРА 
 
У циљу развијања естетичке компетенције ученика, али и развоја слуха и ритма, 
ширења гласовних могућности, развијања осећања припадности групи и школи, 
сарадничких односа и комуникације, у школи се организује хорско певање за 
ученике од петог до осмог разреда.Школским хором руководи наставник музичке 
културе. Репертоар хора састоји се од домаћих и песама на страним језицима. 
Приликом наступа школа у сарадњи са Основном  музичком школом Врбас, 
организује сарадњу у виду корепетиције и инструменталне пратње. Хор својим 
наступима доприноси повећању угледа школе и наступа на свим значајнијим 
догађајима и манифестацијама у локалној заједници.Такође, на приредбама 
поводом Дана школе и на Светосавској академији, хор је једна од окосница 
програма. Традиционално, крајем маја, хор одржава годишњи концерт за све 
ученике, наставнике, родитеље и локалну средину. Специфичност нашег хора је и 
учешће у хуманитарним акцијама и концертима, радионицама и фестивалима 
инклузивног типа. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

 
Допунска и додатна настава реализоваће се по недељном и годишњем фонду часова 
датим у одељку План наставе и учења. 
 
Додатна настава-додатни рад 
 
За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним интересовањима, 
склоностима и способностима школа организује додатну наставу. Додатни рад се 
реализује са потенцијално даровитим ученицима за које наставници процене да су 
изнадпросечних способности и интересовања за наставни предмет или групу 
наставних предмета.У четвртом разреду додатни рад се реализује из наставног 
предмета математика, а у другом циклусу Годишњим програмом рада школе је 
прецизирано из којих наставних предмета се реализује додатни рад. На часовима 
додатне наставе ученици се припремају и за такмичења у организацији 
Министарства просвете. Такође, додатна настава се реализује и у Летњој научној 
школи у Петници, за које школа по правилу, сваке године има кандидата. 
 
Допунска настава 
 
Допунска настава се изводи из оних наставних предмета за које се током о-в рада 
укаже потреба за додатном подршком ученицима кроз овакав вид наставе. 
Недељни и годишњи фон дат је у претходним табелама. Допунску наставу 
реализују наставници разредне и предметне наставе који одрђеени прдмет 
реализују у конкретном одељењу. 
 
 
Припремна настава 
 
У школи се реализују различите врсте припремне наставе - за полагање поправаног 
испита, за полагање разредних испита, као и за полагање завршног испита у 
основном образовању. 
 
За полагање поправних испита организује се настава из онох наставних предмета 
из којих су ученици упућени на полагање поправног испита. Настава траје пет 
дана, по два часа, непосредно пред полагање поправних испита. За ученике осмог 
разред који се упућују ха поправни испит, настава се организује пред јунски 
испитни рок, а за остале ученике пред августовски испитни рок. 



За полагање завршних испита припремну наставу реализују предметни наставници 
из чијих предмета ученици полажу завршни испит. Припремна настава реализоваће 
се током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пред полагање испита 
најмање два часа дневно 
 
Припремна настава за полагање евентуалних разредних испита такође се реализује 
са по десет часова по сваком наставном предмету из кога се полаже разредни 
испит. 
 
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
 

План активности у продуженом боравку заснива се на развоју свих кључних и 
међупредметних компетенција код ученика. 
 
У продужени боравак се уписују ученици првог и другог разреда, чији родитељи се 
одлуче за овај вид рада њихове деце. Формира се једна хетерогена група.  
 Рад ће бити структуисан тако да продужени боравак  задовољава васпитне и 
образовне потребе ученика, те подстиче развој њихових интересовања и 
креативности. Активности ће бити атрактивне тако да окупирају дечију пажњу и 
изазовне у смислу подстицања дечијег развоја. Методе и облици рада ће бити 
флексибилни и разноврсни   (индивидуални, групни рад,тимски рад, активно 
учење, креативне радинонице). 
Код појединих ученика, активностима у продуженом боравку  покушаће се 
превазићи недостаци и проблеми који се уочавају у пракси редовне наставе, 
односно пружаће се додатна образовна подршка и оснаживање. 
Самосталним и групним радом, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са 
наставником, ученици у продуженом боравку ће усвајати нова знања, умења и 
навике, односно организовано и плански утврђивати, продубљивати и 
примењивати стечена знања. 
 
План дневних активности : 
 
прва смена 
- окупљање ученика 
- доручак 
- слободно време-игра 
- учење и израда домаћих задатака 



- друштвене игре, радионице, секције, спортске игре, хоби, филмови, музика, 
цртање, сликање, вајање, читање обавезне и домаће лектире, читање дечијих 
часописа,... 
- припрема за ручак и ручак 
- одлазак на наставу 
 
друга смена 
- окупљање ученика након наставе 
- ручак  
- слободно време-игра 
- учење и израда домаћих задатака 
- друштвене игре, радионице, секције, спортске игре, хоби, филмови, музика, 
цртање, сликање, вајање, читање обавезне и домаће лектире, читање дечијих 
часописа, ... 
- одлазак кући 
 
Учење и израда домаћих задатака ће бити у складу са  Годишњим планом рада 
школе, Школским програмом, односно Планом и програмом у првом и другом 
разреду. 
 
Осим наведених дневних активности, предвиђено је да ученици који похађају 
продужени боравак организовано посећују културно-просветне установе, изложбе, 
дечије представе и да учествују у школским манифестацијама. 
 
Активности наставника у продуженом боравку ће осим планирања и припреме и 
непосредног рада са ученицима, обухватати и консултације са наставницима у 
редовној настави и стручном службом школе у вези са реализацијом активности и 
ангажовањем ученика, као и сарадњу са родитељима у циљу успешније реализације 
планираних садржаја, у оквиру родитељских састанака или „ Дана отворених 
врата“. 
 
Наставници ангажовани у раду продуженог боравка водиће педагошку 
документацију (присуство ученика, оперативни план активности за учење, домаће 
задатке, активности у слободном времену и запажања и препоруке о укупном 
развоју и напредовању ученика). 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

Програм културних активности школе реализујује се са циљем развоја следећих 
компетенција код ученика: 
 
1. Културолошка освешћеност и изражавање, способност да се схвати значај 

кретивних идеја, искустава и емоција у различитим медијима - музика, 
књижевност, плес, ликовна уметност и др. 

2. Естетичке компетенције, као једне од кључних међупредметних компетенција 
3. Компетенција за учење 
4. Компетенција комуникације 
5. Компетенција сарадње 

 
  У школи постоји Тим за културну активност школе, који је носилац задатака 
из области програма културних активности, али се у њих укључују и сви остали 
запослени, ученици, родитељи и представници локалне заједнице. 
 
 У  школи ће се организовати обележавање свих значајних датума, као што су Дан 
школе, Свети Сава ,разредне приредбе, обележавање значајних датума и празника, 
традиционална манифестација школе „Вече младих песника“,приредбе драмске и 
рецитаторске секције итд. 
 
Такође, кроз активности ће се укључити и друге школе и локална средина – Дом 
културе, Библиотека, културно уметничка друштва, невладине организације и 
други. 
Ученици старијих разреда ће свечаним програмом обележити Дан школе и 
Школску славу – Светог Саву. 
Ученици млађих разреда ће припремити приредбе за крај првог и другог 
полугодишта и приредбу за свечани пријем првака.Ученици другог и четвртог 
разреда реализују приредбу на крају првог полугодишта, а ученици првог и трећег 
разредаа на крају другог полугодишта. Реализатори приредбе су наставници 
разредне наставе и предметни наставници који реализују наставу у млађим 
разредима (енглески језик, верска настава, мађарски језик). 
Ученици млађих разреда  који похађају продужени боравак се укључују у приредбе 
на крају полугодишта, као и свечаност поводом  пријема будућих првака, а 
реализују и самостално приредбе и радионице. Заједничким активностима ће се 
обележити Дечија недеља на нивоу школе. Крајем наставне године организоваће се 
концерт школског хора. 
 
 



ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Програм школског спорта и спортско-рекреативних активности реализује се са 
циљем развоја следећих компетенција код ученика: 
 
1. Одговоран однос према здрављу 
2. Одговоран однос према околини 
3. Комуникација 
4. Сарадња 
5. Компетенција за учење 
 
У школи постоји Тим за школски спорт који је носилац активности из ове области, 
али се у њу укључују и сви остали запослени, ученици, родитељи и представници 
локалне заједнице. 
 
 Ради правилног развоја и неговања здравих стилова живота у школи је 
формиран тим који ће планирати и реализовати спортске активности ученика на 
нивоу школе и на нивоу Општине у сарадњи са другим школама. Активности ће 
бити тако конципиране да обезбеде учешће свих ученика школе. Једна недеља 
школског спорта ће бити реализована у септембру, а једна у априлу. Ученици ће 
бити активно укључени у реализацију кроса, као и разноврсних спортских 
такмичења на свим нивоима, од школског до републичког. 
 
 Школа се одазива на позиве за учешће у свим спорстким манефестацијама 
које се организују како у држави, тако и у локалној заједници, као што је 
Традиционални крос РТС,а у општини- обележавање Дана мобилности, крос за Дан 
ослобођења Србобрана, риболовачко такмичење „Удицом против дроге“ и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 
ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
 
 
Програм заштите ученика од насиља почива на нултој толеранцији школе 
према сваком облику насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 
 
Програм заштите ученика од насиља, злостављања и азнемаривања и програми 
спречавња дискриминације и других облика ризичног понашања реализује се са 
циљем развоја следећих компетенција код ученика: 
 
1. Друштвена и грађанска компетенција, способност да се ефикасно учествује 

у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском 
учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама 

2. Компетенција комуникације 
3. Компетенција одговорног учешћа у демократском друштву 
4. Компетенција сарадње 
5. Компетенција решавања проблема 
6. Компетенција за учење 
 
     Програм заштите ученика од насиља је саставни део сваког  Годишњег програма 
рада школе.Постојање програма обезбеђује планирање и реализацију превентивних 
активности усмерених ка спречавању насиља, као и успостављање јасних улога и 
процедура у ситауацијанма насиља, када је потребно применити неку од 
предложених интервентних активности.  
 
    Општи циљ програма је подизање нивоа свести и осетљивости на насиље свих 
актера који утичу на живот и рад установе. 
 
     Полазна основа за израду Програма за заштиту ученика од насиља била је 
анализа стања безбедности у установи, анализа физичких и техничких услова за 
реализацију програма, анализа усклађености докуманта школе са релевантним 
документима. Анализа безбедности повезана је са резултатима самовредновања и 
вредновања рада школе, области Подршка ученицима, кључна област Брига о 
ученицима, као и Етос. Предмет истраживања наведених области били су ученици, 
наставници и представници родитеља а примењени су упитници из Приручника за 
самовредновање и вредновање рада школе. 



 
 
Значење појмова насиље, злостављање и занемаривање 
 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика. 
 
Насиље може имати различите облике : 

1. Емоционално/ психичко  
-     односи се на тренутно или трајно угрожавање психичког и емоционалног 
здравља детета 

2. Физичко 
- стварно или потенцијално повређивање детета 
3. Електронско  
- поруке послате путем информационих технологија ( електронска пошта, мобилни 

телефон, веб сајтови, четовањем, укључивањем у форуме и слично ) 
4. Сексуално насиље 
- укључивање деце у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, којој   

нису развојно дорасла ( не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе ) и која 
има за циљ да пружи уживање или да задовољи потребе друге особе 

5. Социјално насиље 
-    искључивање детета из групе и дискриминација 
 
Злоупотреба деце, односно ученика представља све оно што појединци чине или 
не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им 
смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, 
неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу. 
 
Занемаривање и немарно поступање обухвата пропусте и нечињења одраслих 
 ( запослених у установи, родитеља/старатеља и одговарајућих служби ) у односу 
на децу чиме се онемогућава здрав развој. Испољава се у облику неадекватне бриге 
и физичког, здравственог, емоционалног, образовног или васпитног занемаривања 
детета. 
 
Експлоатација деце, односно ученика односи се на њихов рад у корист других 
особа и /или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне 
или сексуалне експлоатације. 
 



Насиље је вишедимензионална појава, односно не постоје прецизне границе између 
различитих врста и облика насиља,они се међусобно преплићу и условљавају 
 
Нивои насиља у школи: 
 
Први ниво:  
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, 
штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, 
уништавање ствари. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, 
оговарање, вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирањe, 
имитирање, „прозивање”. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, 
искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу 
различитости, ширење гласина. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном 
поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, 
сексуално недвосмислена гестикулација. 
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других 
комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање 
узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 
  
Други ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, 
гажење, цепање одела, „шутке”, затварање, пљување, отимање и уништавање 
имовине, измицање столице, чупање за уши и косу. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, 
неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање 
пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, 
манипулисање, искоришћавање. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, 
показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, 
свлачење. 
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, 
нарочито: оглашање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa 
и четовања, снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером 
насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. 
 
 



Трећи ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, 
проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање 
ниским температурама, напад оружјем. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање 
уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, 
навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, 
укључивање у деструктивне групе и организације. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, 
малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група 
(кланова) које има за последицу повређивање других. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране 
одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на 
сексуални чин, силовање, инцест. 
Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, 
нарочито: снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија 
порнографија. 
 Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и 
интервенцији на насиље, злаостављање и занемаривање, општим  актом утврђује 
као лакше повреде обавеза ученика:  
 – понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није 
делотворан; 
– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда 
обавеза и као повреда забране утврђене Законом, у зависности од околности 
(последице, интензитет, учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што 
процењују тим за заштиту и директор. 

 

Тим за заштиту ученика од насиља 
 
     Основна школа „ Вук Караџић“ формирала је Тим за заштиту ученика од 
насиља. Чланове Тима именовао је директор школе,на седници Наставничког већа, 
а структура Тима одражава структуру установе. Тим чине запослени у школи из 
свих структура – директор школе, стручни сарадници, наставници разредне 
наставе, наставници предметне наставе, помоћни радници, као и представници 
родитеља и ученика (Ученички парламент) 
 
Имена чланова Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
истакнута су на видном месту у холу школе. 



Тим у сарадњи са запосленима у установи, родитељима, ученицима и локалном 
заједницом обезбеђује примену Оквирног акционог плана за превенцију насиља у 
образовно- васпитним установама,  Посебног протокола за заштиту ученика од 
насиља и Програма рада школе за заштиту ученика од насиља. Тим планира, 
организује и управља активностима у школи на превенцији насиља.  Чланови Тима, 
у сарадњи са свим запосленима у школи, ангажују се на креирању такве климе у 
установи у којој се : 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 
- има нулту толеранцију прма насиљу 
- развија одговорност свих  
- све који имају сазнање о насиљу обавезује на поступање. 

Тим за заштиту ученика од насиља ће појачано пратити евентуалне знакове 
насилног понашања у школи. 
Како би што целисходније испунио циљеве и задатке који произилазе из овог 
програма   
Тим за заштиту ученика од насиља ће спровести следеће активности : 
 

- одржавање састанака најмање два пута у току полугодишта, а по потреби и чешће 
- обављање разговора чланова тима са одељењским старешинама у циљу добијања 

релевантних информација из живота и рада одељењских заједница 
- у случају насиља чланови тима ће поступати по упутствима из Посебног протокола 

за заштиту ученика од насиља, а која ће бити и саставни део овог годишњег 
пртограма. 

-  
Циљеви програма за заштиту ученика од насиља 
 
Одговорношћу и ангажовањем сваког појединца у установи – директора школе, 
стручних и управних органа, свих запослених, родитеља и локалне заједнице 
креира се ненасилно и подстицајно окружење за живот и рад ученика и остварују 
општи и специфични циљеви.  
 
Општи циљеви произилазе из Посебног протокола и односе се на примену  : 

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

занемаривање 
Специфични циљеви у превенцији : 

- стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 
- укључивање свих интересних група ( ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, локална заједница) у 
доношење и развијање програма превенције 



- подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 
школе 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 школе о процедурама и поступцима за 
заштиту од насиља и реаговање у случају насиља 

- унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља и 
локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 
занемаривања. 
Специфични циљеви у интеревенцији : 

- 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, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља 
 
Задаци Тима за заштиту ученика од насиља 
 

- учествовање у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
 

- информисање и пружање основне обуке за све запослене у установи са циљем 
стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, 
процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривање ученика 

- организација упознавања ученика, родитеља и локалне заједнице са Општим 
протоколом за заштиту деце од злостављања и занамаривања и Посебним 
протоколом 

- координација рада и реализација програма заштите ученика од насиља  
     ( превентивне и интервентне активности ) 

- организација консултација у установи и процена ниова ризика за безбедност 
ученика  

- праћење и процена ефеката предузетих мера у заштити ученика 
- сарадња са релевантним установама 
- припрема плана наступа пред јавношћу и медијима 
- организација евидентирања појава насиља 
- извештавање стручних тела и органа управљања 
-  

 



ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
Задаци у области превенције: 
 

- Упознавање свих структура у установи са Општим и Посебним протоколом за 
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 
- Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне 

активности ) 
- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 
- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања 
- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 
- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља 
- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 
- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 
- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, 

Школски одбор, Наставничко веће ) 
 
 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Реализација тема на 
часу одељењског 
старешине са циљем 
превенирања насиља, 
развоја толеранције, 
неговања 
пријатељства и 
прихватања 
различитости, развој 
свести о 
равноправности и 
заједништву 

психолог, 
одељењске 
старешине 

 
Током школске 
године 

Реализација 
педагошко-

 
 

 
 



психолошких 
радионица са 
ученицима из 
области заштите 
менталног здравља и 
ненасилне 
комуникације 

психолог Током школске 
године 

Организовање 
хуманитарних акција 

Одељењске 
старешине, 
библиотекар 

Током школске 
године 

Организација 
ученичких журки и 
прослава са циљем 
развоја пријатељства, 
заједништва и 
самодисциплиновања 

 
Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
помоћно особље 

 
 
Једном месечно 

Учешће ученика на 
ликовним и 
литерарним 
конкурсима ван 
школе 

Наставници српског 
језика, наставник 
ликовне културе, 
учитељи, ученици 

 
Током школске 
године 

Спортска такмичења 
и fer -  pley турнири  

Наставници 
физичког 
васпитања, 
учитељи, ученици 

  Мај  
 
 
 

Обележавање 
пригодних датума – 
Дан школе, Дечија 
недеља, Свети Сава, 
пријем првака  

 
Сви запослени у 
установи, ученици 

У складу са 
Календаром рада из 
Годишњег програма 
рада школе за сваку 
школску годину 

Изложба ученичких 
ликовних радова у 
холу школе 

Наставник ликовне 
културе, наставници 
техничког 
образовања, 
учитељи, ученици  

 
Током школске 
године 

Одржавање Недеље 
лепих речи  

Стручна служба, 
одељењске 
старешине, ученици 

 
Децембар  

Одржавање Недеље Стручна служба,  



здравог хумора одељењске 
старешине, ученици 

Април  

Израда паноа на тему 
дечијих права, 
ненасиља, 
толеранције  

Учитељи, стручна 
служба, наставници 
верске наставе и 
грађанског 
васпитања, ученици 

Октобар  (Дечја 
недеља ) 
 

Постављање стране 
на сајту школе 
посвећене развоју 
толеранције и 
хуманих односа у 
установи 

 
Чланови 
Наставничког већа, 
ученици 

 
друго полугодиште  

Избор одељења са 
најмање 
неоправданих 
изостанака  

Директор школе, 
чланови 
Наставничког већа 

 

Избор одељења са 
најмање изречених 
васпитно-
дисциплинских мера 

Директор школе, 
чланови 
Наставничког већа 

Јун сваке школске 
године 

Активности 
усмерене на заштиту 
ученика од насиља у 
оквиру наставних 
предмета : 
- српски језик и 
страни језици -  
анализа текстова, 
говорне вежбе и 
израда домаћих 
задатака  са акцентом 
на сагледавање 
последица моћи, 
злоупотребе, 
замишљање 
другачијих исхода,... 
 
- свет око нас и 
природа и друштво – 

 
 
 
 
Наставници српског 
језика и страних 
језика, ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитељи, наставник 
природе и друштва 
у специјалној 
настави, ученици 

 
 
 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставне 
предмете 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 



развијање 
одговорног односа 
према друговима и 
школским обавезама, 
поштовање одраслих, 
прихватање и 
уважавање 
различиитости, 
могући 
конструктивни 
начини реаговања на 
фрустрације 
 
- физичко васпитање 
– уважавање разлика 
у физичким 
способностима и 
изгледу, јачање 
самопоуздања, 
развијање тимског 
духа, развијање 
спортског понашања 
такмичара и 
посматрача, пружање 
подршке саиграчима, 
спортско прихватање 
неуспеха, развој 
самоконтроле, 
поштовање фер плеј 
игре, преузимање 
иницијативносати и 
одговорности, 
стицање знања за 
препознавање ризика 
од спортских 
повреда и указивање 
прве помоћи 
 
- грађанско 
васпитање – 

 
 
 
 
 
 
Учитељи, 
наставници 
физичког 
васпитања, ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници 
грађанског 
васпитања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годишњих програма 
рада за наставне 
предмете 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставни 
предмет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставни 
предмет 
 
 



упознавање себе и 
других, прихватање 
карактеристика 
грађанског друштва, 
права и обавеза 
ученика, развој 
друштвено 
одговорног 
понашања, усвајање 
норми и прихватање 
последица њиховог 
кршења, развој 
свести о 
равноправности и 
заједништву  
 
- верска настава – 
развијање 
толеранције, 
прихватање 
различитости , 
различитих вера и 
обичаја 
 
-  географија – 
прихватање и 
уважавање 
различитости учењем 
о различитим 
културама и 
обичајима, 
упознавање људских 
и мањинских права у 
различитим 
државама, развијање 
поштовања етничког 
идентитета и 
припадности 
- историја- развој 
осећања сопственог 

 
 
Наставници верске 
наставе 
 
 
 
 
Наставник 
географије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник историје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник 
биологије 

 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставни 
предмет 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставни 
предмет 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставни 
предмет 
 
 
 
 
 
 
 
 



идентитета, 
упознавање са 
људским правима и 
вредностима и 
начинима 
остваривања права 
анализом развоја 
дечијих и људских 
права, историје 
развоја слобода и 
права појединих 
угрожених група  
( жене, деца, особе са 
инвалидитетом ) 
 
- биологија – 
стицање знања о 
психоактивним 
супстанцама које 
изазивају болести 
зависности, њиховим 
утицајима на 
организам и 
социјалне односе, 
стицање ставова, 
вештина и знања о 
начинима одбијања 
негативног утицаја 
вршњака у погледу 
коришћења ових 
супстанци, развијање 
еколошке свести, 
потребе 
превентивног 
деловања у 
ситуацијама које 
нарушавају здравље, 
изучавање техника 
указивања прве 
помоћи, развијање 

Током школске 
године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма 
рада за наставни 
предмет 
 
 



одговорног односа 
према животињама 
 
Ангажовање што 
већег броја ученика у 
слободним и 
ваннаставним 
активностима које 
утичу на квалитетно 
провођење слободног 
времена и усмерене 
су на конструктиван 
и стваралачки развој 
личности ученика 

 
 
 
Учитељи, 
наставници, стручна 
служба 

 
 
 
Током школске 
године 

Укључивање ученика 
из посебно 
осетљивих и 
ризичних група ( 
ученици са посебним 
потребама, ромска 
деца, ученици из 
социјално 
депривираних 
средина) у 
ваннаставне и 
слободне активности 

Учитељи, 
наставници, стручна 
служба 

Током школске 
године 

Саветодавни рад са 
ученицима који врше 
насиље, који трпе 
насиље и који су 
посматрачи насиља 

Психолог, директор Током школске 
године 

Усклађивање 
постојећих 
подзаконских аката 
установе, 
дефинисање правила 
понашања и 
последица кршења 
правила понашања 

 
 
Секретар школе 

 
 
Након ступања на 
снагу нових 
докумената 

Упознавање Директор, Прво полугодиште 



запослених у 
установи, ученика, 
родитеља, чланова 
Школског одбора и 
Савета родитеља са 
Општим и Посебним 
протоколом за 
заштиту ученика од 
насиља, 
злоастављања и  
занемаривања, са 
Програмом школе за 
заштиту ученика од 
насиља и 
Правилником о 
дисциплини и 
понашању  

одељењске 
старешине 

сваке школске 
године 

Организовање 
предавања и трибина 
за родитеље са темом 
превенције насиља, 
злостављања и 
занемаривања деце 

Стручни сарадници, 
директор, предавачи 
по позиву 

фебруар, март  

Континуирана 
сарадња са 
институцијама 
локалне средине ( 
Центар за социјални 
рад, Дом здравља, 
МУП, остале школе 
из општине, локална 
самоуправа ) 

 
 
Сви запослени у 
установи 

 
 
Током школске 
године 

 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Задаци у области интервенције : 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 
насиља 

- Сарадња са релевантним службама 
- Континуирано евидентирање случајева насиља 



- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања 
и провере 

- Подршка деци која трпе насиља 
- Рад са децом која врше насиље 
- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 
- Саветодавни рад са родитељима 

 
Улоге и одговорности свих актера у установи – на основу Приручника за 
примену Посебног протокола за заштиту деце/ ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама : 

1. ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК  
- дежура у складу са распоредом 
- уочава и пријављује случај 
- покреће процес заштите детета ( реагује одмах у случају насилног понашања, 

користећи неку од стратегија ) 
- обавештава одељењског старешину о случају 
- евидентира случај 
- сарађује са тимом за заштиту деце од насиља 
2. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 
- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах 
- учествује у процесу заштите деце, разговара са учесницима насиља 
- информише родитеље и разговара са њима 
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља 
- прати ефекте предузетих мера 
- евидентира случај и води документацију 
- по потреби, комуницира са релевантним установама 
3. ТИМ, ПСИХОЛОГ 
- уочава случајеве насилног понашања 
- покреће процес заштите детета, реагује одмах 
- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим 
- по потреби, разговара са родитељима 
- пружа помоћ и подршку ученицима и наставницима 
- разматра случај ( 2. и 3. ниво из Приручника ) и осмишљава мере заштите 
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера 
- по потреби, сарађује са другим установама 
- евидентира случај 
4. ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
- дежура по распореду 
- прекида насиље 
- уочава и пријављује слаучајеве насилног понашања 



5. УЧЕНИЦИ 
- уочавају случајеве насилног понашања 
- траже помоћ одраслих 
- пријављују одељењском старешини 
-  за теже случајеве консултују чланове школског Тима 
- учествују у мерама заштите 

Да би интервенција у заштити ученика била планирана и реализована на најбољи 
начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме : 

- да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље 
- где се дешава – да ли се дашава у установи или ван ње 
- ко су учесници / актери насиља, злостављања и занемаривања 
- облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања 

На основу наведених критеријума врши се процена наивоа ризика за безбедност 
детета и одређују поступци и процедуре. 
 
У складу са проценом нивоа ризика и законском регулативом, доноси се одлука о 
начину реаговања : 
- случај се решава у установи 
- случај решава установа у сарадњи са другим релевантнимк установама 
- случај се прослеђује надлежним службама 
 
Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању 
обавезна је да реагује. 
 
Кораци – редослед поступака у интервенцији приказани су у овом програму на 
основу Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања, а у односу на следеће ситуације : 

- у случајевима насиља или сумње на насиље међу ученицима 
- у случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик 

изложен насиљу од стране одрасле особе запослене у установи 
- у случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик 

изложен насиљу од стране одрасле особе која није запослена у установи. 
 
 
 



 
 
 
 



 



 



ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 У циљу ефикаснијег рада на превенцији насиља у школи израђен је посебан 
формулар за пријављивање и евиденцију насилничког понашања.  
  
Запослени у установи – одељењски старешина, стручни сарадници, директор школе 
– у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља.  
 
Тим за заштиту ученика од насиља прикупља документацију о случајевима насиља 
који захтевају љегово укључивање. 
 
Документација о појвама насиља ће се чувати на сигурном месту, како би се 
обезбедила поверљивост података.    

 
 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Програм професионалне оријентације заснива се на развоју следећих комепетнција 
код ученика: 
 
1. Компетенција за учење 
2. Компетенција за предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
3. Компетенција за целоживотно учење 
4. Комепетнција комуникације 
5. Компетенција сарадње 
6. Дигитална компетенција 
7. Компетенција рада са подацима и информацијама 

 
 Наставничко веће је формирало Тим за професионалну оријентацију ученика, кога 
чине одељењске старешине свих одељења седмог и осмог разреда, психолог, 
представник Савета родитеља и представник Ученичког парламента, али су сви 
запослени и родитељи ученика усмерени на развијање свести код ученика о 
важности целоживотног учења, адекватног избора будућег занимања, брзих 
промена занимања у свету,... 
 
Општи циљ програма професионалне оријентације је изградња и развој код 
учерника интегрисаних знања, вештина и ставова који су им потреебни за лични 
развој и пун развој потенцијала и способности, као и потпуно укључивање у 
друштвени живот и свет занимања. Циљ професионалне оријентације биће 
развијање спремности ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада, да 



доносе реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања у 
професионалном смислу. 
 
 Професионално информисање и оријентација се реализује у школи у свим 
разредима кроз наставне предмете и ваннаставне облике рада. Интензивније се 
ради у седмом и осмом разреду, на нивоу одељења, разреда, сарадње са 
родитељима и институцијама ван школе – средњим школама, националном 
службом за запошљавање, привредом... 
 
У оквиру рада на ЧОС-у реализоваће се теме које обухватају значајне информације 
и  анализе, наводе ученике на интроспекцију у складу са узрастом и 
психофизичким карактеристикама. 
 
 Ученички парламент школе у оквиру свог рада има свој издвојен тим за 
професионалну оријентацију, који се бави презентовањем важних података из ове 
области свим ученицима школе, тако да се један део активности заснива и на 
вршњачкој едукацији. 
 
     Задаци професионалне оријентације биће следећи : 
 

- Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика ученика 
значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја; 

- Стицање знања о раду и свету занимања; 
- Развијање ставова о друштвеној и индивидуалној вредности људског рада; 
- Формирање радних навика; 
- Подстицање испитивачког понашања према себи и свету рада и занимања; 
- Пружање помоћи родитељима и ученицима у усмеравању професионалног развоја. 

Професионално информисање и оријентација се реализују кроз наставу и остале 
активности од првог разреда, а интензивнији рад је у седмом и осмом разреду. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН И ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 
 

Активности Реализатори 
Време 
реализације 

Предавање за ученике  VII разреда: 
„Значај професионалне оријентације 

за појединца и друштво“ 
Психолог Новембар  

Предавање за ученике  VII разреда: 
„Веза постигнућа ученика и 

ангажованости са избором средње 
школе“ 

Психолог Март  

Предавање за ученике  VIII разреда:  
„Врсте средњих школа-мрежа 

средњих школа“ 
Психолог Новембар  

Предавање за ученике  VIII 
разреда:“ Фактори избора позива“ Психолог Децембар  

Предавање за ученике  VIII 
разреда:“ Грешке при избору 

занимања“ 
Психолог Децембар  

Радионица за ученике  VIII разреда: 
„Личне снаге и избор позива“ Психолог 

Децембар  
Мај  

Трибина за родитеље ученика  VIII 
разреда: „Улога родитеља у избору 
средње школе ученика „ 

 
Психолог 
 

Фебруар 

Радионица за ученике VIII разреда: 
„У свету занимања“, Презентација 
важних података и информација 

свим ученицима-вршњачка 
едукација од стране Ученичког 

парламента 

Психолог, 
Ученички 
парламент 

Април  

Тестирање професионалних 
интересовања, способности и 

особина личности ученика осмог 
разреда и израда профила 

 
Психолог 
Информатичар 

Мај  
 

Саветодавни разговори са 
ученицима и родитељима на основу 

добијених профила 
Психолог  Мај, јун  



Презентације средњих школа из 
окружења Средње школе Април – мај  

Информисање о упису у средње 
школе – потребна документација, 
начин бодовања, начин рангирања... 

Одељењске 
старешине 

Април – мај  

Информисање о конкурсима за упис 
у средње школе 

Чланови Тима 
за 
професионалну 
оријентацију 

Април – мај - 
јуни  

Професионална оријентација 
ученика са посебним потребама, 
сарадња са Интерресорном 
комисијом, школама из окружења 

Чланови Тима 
за 
професионалну 
оријентацију 

Април – мај - 
јуни  

 
 
 
 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
Програм здравствене заштите реализује се са циљем развоја следећих компетенција 
код ученика: 

 
1. Одговоран однос према здрављу 
2. Одговоран однос према околини 
3. Компетенција за учење 
4. Сарадња 

 
 
У школи постоји Тим за здравствену заштиту ученика кога чине представници 
наставника, родитеља и ученика и који је носилац активности из ове области, 
али су у њу укључени сви актери школског живота-ученици, запослени и 
родитељи, као и локална средина. 
 
 
 Школа сарађује са Домом здравља „Ђорђе Бастић“ у Србобрану,  као и са 
свим другим здравственим установама, када је то потребно.  Први контакт се 
успоставља при упису ученика у први разред када је обавезан лекарски преглед, 
о чему родитељи доносе документацију. Школа пружа подршку Дому здравља у 



организовању редовних систематских прегледа, општих и стоматолошких, као и 
вакцинисњу ученика у складу са законом.   
 У школи се реализује програм здравствене заштите кроз одређене наставне 
предмете, остале облике рада у школи и кроз сарадњу са родитељима. У школи 
је формиран Тим чија је улога да координира све активности и иницира 
реализацију нових садржаја. 
    Циљ програма је стицање знања, формирање навика и ставова за очување 
здравља и превенцију болести, а у реализацији програма поред ученика, 
учествују родитељи, наставници, здравствени радници Дома здравља, као и 
други појединци или организације који својим деловањем могу допринети 
очувању здравља ученика. 
Садржаји рада ће се реализовати кроз редовну наставу, изборне предмете и час 
одељењског старешине. 
У овој школској години ће се посебна пажња посветити превенирању болести 
зуба, а за реализацију ће бити ангажован стоматолог Дома здравља – Дечије 
одељење. 
   Задаци здравствене превенције су: 
- Развијати код ученика навике одржавања личне хигијене. 
- Упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести 
зависности. 
- Развијати хумане односе међу половима. 
- Развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, 
боравак у природи. 
- Развијати правилне навике у исхрани 
 
 
САДРЖАЈ РАЗРЕД НОСИОЦИ 

  

Формирање личних хигијенских 
навика 
Одржавање школског прибора, 
радног места, правилно седење;  
Употреба санитарних уређаја 
Понашање кад се кашље, кија и 
слично 
Усвајање основних разлика код 
полова и поштовање тих разлика 
Усвајање хигијенских навика у 
случају сопствене болести и 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 

 
Учитељи у 
одељењу и 
учитељ у 
продуженом 
боравку 
 
Учитељи  
 
 
 



болести других особа 
Усвајање понашања при узимању 
хране 
Даљи развој хигијенских навика 
 
Израдња односа поштовања и 
уважавања међу половима 
Одржавање стечених 
хигијенских навика 
Припрема деце за психофизичке 
промене код дечака и девојчица 
Штетност употребе дувана, 
алкохола и наркотика 
Одржавање стечених 
хигијенских навика 
Лична хигијена 
Пубертет 
Развојне промене код дечака и 
девојчица. 
Облици поремећеног социјалног 
понашања 
Прва љубав 
Значај љубави, потребе за 
међусобним упознавањем и 
уважавањем 
Лична хигијена и заштита од 
болести 
Значај правилне исхране 
Спорт у животу младих 
Болести зависности и 
СИДА 
Делинквентно понашање 
Брак и други облици заједница 
 

 
 
III 
 
 
 
 
 
IV 
 
V 
 
 
 
VI 
 
 
 
 
VII 
 
VIII 
 

 
Психолог 
 
Дечји лекар 
 
Одељењски 
старешина 
Психолог 
 
Одељењски 
старешина 
 
 
Наставник 
биологије 
 
Одељењсе 
старешине 
Психолог 
Одељењски  
старешина 
Психолог 
Радници 
МУП-а 

Превенирање болести уста и 
зуба, радионице за млађе и 
предавања за старије разреде 

I - VIII 
 

Стоматолог 

 
 
 



ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Програм социјалне заштите реализује се са циљем развоја следећих 
компетенција код ученика: 
 
1. Компетенција за учење 
2. Компетенција за одговорно учешће у демократском друштву 
3. Компетенција комуникација 
4. Компетенција сарадње 

У школи постоји Тим за социјалну заштиту ученика кога чине представниц наставника, 
ученика и родитеља, али су и сви остали актери школског живота укључени у активности 
овог тима. 

  Школа у сарадњи са надлежним установама у локалној средини брине о социјалној 
заштити ученика, нарочито оних који потичу из осетљивих друштвених група. Школу 
похађа око 70 ученика ромске националности  који живе у насељеном месту Србобран, у 
делу „Јамуре“, где услови за живот и стандард нису на завидном нивоу. Локална 
самоуправа улаже напор и средства за изградњу инфраструктуре и подизање животног 
стандарда становника овог насеља, а школа у сарадњи са локалном самоуправом и 
невладиним сектором помаже ученицима у набавци уџбеника и школског прибора, 
реализује афирмативне мере из ЛАПОР и републичке афирмативне мере. 

               Србобран је у последњих неколико година постао и место са бројним 
хранитељским породицама. Школу похађа око 15 ученика који су смештени у 
хранитељске породице, без обзира да ли су им примарне породице у Србобрану или не.  

У многим породицама ни један члан није запослен, породица је без примања, па једини 
приход имају у виду дечијег додатка или материјалне помоћи. 

Имајући све ово у виду, школа ће и наставити сарадњу са Општином у реализацији 
пројеката којима се обезбеђује подршка ученицима у набавци школског прибора, 
финансирању ужине, екскурзија и других  материјалних давања.  

Школа се укључује у све видове хуманитарних акција у локалној средини и шире, 
развијајући на тај начин код ученика алтруизам и емпатију, али у исто време и 
иницијативност и креативност за осмишљавање различитих акција путем којих се могу 
обезбедити средства намењена особама или групама у одређеним потребама. 

Интерресорна комисија на општинском нивоу је иницијатор пружања подршке ученицима 
који имају сметње у развоју или инвалидитет, па се на тај начин омогућава да сви ученици 
похађају школу,уз прилагођавање рада и услова, циљева и исхода,уз помоћ асистивне 



технологије, прилагођеног намештаја, тежњи ка потпуном универзалном дизајну,помоћи 
личних пратилаца.  

Сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, друштвом за помоћ ЛМНРО 
„Бисер“, ромским удружењима и  осталим невладиним организацијама  и донаторима има 
заједнички циљ – да пружи подршку ученицима и омогући квалитетно одрастањ, атакође 
да код свих ученика развије емпатију, солидарност, сарадњу, свест о једнакости за све. 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Програм заштите животне средине реализује се са циљем развоја следећих компетенција 
код ученика: 

 

1. Компетенција за учење 

2. Компетенција за одговорно учешће у демократском друштву 

3. Компетенција комуникација 

4. Компетенција сарадње 

5.         Компетенција одговорног односа према околини 

6.         Компетенција одговорног односа према здрављу 

 

У школи постоји Тим за заштиту животне средине кога чине представници наставника, 
ученика и родитеља, али су и сви остали актери школског живота укључени у активности 
овог тима. 

 

            Циљ програма за заштиту животне средине је да ученици стичу знања, формирају 
навике и изграђују ставове битне за очување здраве животне средине.  

Задаци кроз које ће се циљ остварити су: реализација садржаја, корелација стечених знања 
са животним ситуацијама, примена наученог  и подстицање на правилно понашање у 
различитим окружењима. 

 



Садржај - активности Време 
реализације  

Реализатори 

Реализација наставних садржаја из наставних предмета: 
свет око нас, природа и друштво, чувари природе, 
биологија, географија,хемија, физика, ТИО, домаћинство, 
грађанско васпитање... 

У складу са 
наставним 
планом и 
програмом 

Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Мотивисање  ученика и укључивање у израду паноа, 
постера, плаката на тему заштите животне средине 

Током године Одељењске 
старешине 

Реализација тема на ЧОС-у Према плану  Одељењске 
старешине 

Припрема ученика пре реализације и анализа понашања у 
природи (и било којој средини) након реализације посета, 
излета, екскурзије и наставе у природи 

Према плану 
посета, 
излета... 

Одељењске 
старешине 

Сарадња са родитељима, упознавање са програмом и 
упућивање да у свакодневном контакту са децом указују 
на потребу очувања животне средине и постизање  
договора  о јединственом васпитном деловању, сарадња 
са родитељима у заједничким еколошким акцијама 

Према плану 
родитељ. саст 

Одељењске 
старешине 

У слободним активностима – секцијама подстицати 
ученике и развијати интересовања ученика да сазнају још 
више, квизови знања, рад са подацима и информацијама 
на тему екологије  

Током године Наставници 

Учешће ученика на литерарним и ликовним конкурсима 
на тему заштите животне средине 

По 
објављивању 

конкурса  

Наставници 
разредне 
наставе, 
језика, 
ликовне 
културе 

Личним примером утицати на формирање исправних 
ставова 

Свакодневно Сви 
запослени 

Укључивање што већег броја ученика у акције које 
организује одељење, школа или локална средина  

Према плану 
акција 

Одељењске 
старешине 

Кроз све облике рада развијати код ученика одговорност Свакодневно Сви 



према себи и другима запослени 

Развијати код ученика одговорност према биљном и 
животињском свету који нас окружује (чување зелених 
површина, дохрањивање птица, дивљачи...) 

Свакодневно Сви 
запослени и 
родитељи 

Презентације Ученичког парламента – огласне табле, 
постери-вршњачка едукација 

Током године  Тим за 
заштиту 
животне 
средине, 
Ученички 
парламент 

  

Школа ће у сарадњи са институцијама у локалној средини организовати акције 
озелењавања места, акције чишћења простора у околини школе, сакуљање секундарних 
сировина и  сакупљање и правилно одлагање електронског отпада. 

У школи се обележавају значајни еколошки датуми – Дан планете Земње, Дан заштите 
животне средине и др. 

Тим за заштиту животне средине у оквиру Ученичког парламента бави се презентовањем 
на видним местима школе важних еколошких тема, те се на тај начин обавња и вршњачка 
едукација. 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Школа ће континуирано сарађивати са локалном самоуправом, као свим 
релевантним организацијама и институцијама владиног и невладиног сектора.  

На тај начин развијаћемо код ученика кључне и међупредменте компетенције, 
доприности повећању угледа школе у окружењу, остваривати партнерске и сарадничке 
односе на реализацији пројекта као алтернативних видова финансирања, тј. реализовати 
многе активности из Школског развојног плана 2015-2020 усарадњи са локалном 
заједницом. 

  Школа ће иницирати и прихватати све облике сарадње са школама у оквиру 
општине, као и са осталим школама у околини. Сарадња ће се одвијати кроз различите 
облике делатности (школски сусрети, културне манифестације, научна и спортска 



такмичења,активности професионалне оријентације, реализација заједничких пројеката и 
сл.). 

Са институцијама локалне заједнице ће се у складу  са потребама одвијати 
међусобна сарадња, а то су: Градска библиотека, Дом културе, Дом Здравља „Др Ђорђе 
Бастић“, Центар за социјални рад, Полицијска станица (МУП – одељење у Србобрану), 
Центар за спорт и туризам и спортски клубови, Културно уметничка друштва и невладине 
организације и удружења грађана. 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Сарадња са родитељима ће се одвијати путем одељенских родитељских састанака, 
разредних одељенских састанака и индивидуалних разговора са родитељима, као и 
реализацијом отворених врата школе, који ће се одвијати једном месечно. Одељенске 
старешине сачиниће план и програм одељенских родитељских  састанака, који ће се 
налазити у прилогу Дневника рада.  Школски психолог свакодневнио реализује 
саветодавни рад са родитељима ученика, у сарадњи са директором, одељењским 
старешинама и наставницима. 

   Сваке школске године одржаће се неколико трибина за родитеље чији је циљ допринос 
бољој информисаности родитеља о животу и раду њихове деце у школи, као и упознавање 
родитеља са одређеним проблемима и изазовима које деца могу имати током школовања, 
те активирање и мотивисање родитеља на пуну сарадњу са школом, учешће у заједничким 
активнстима и активностима појединих тимова. 

Такође у школи функционише Савет родитеља као саветодавни орган, а чине га по један 
представник родитеља из сваког одељења и један из одељења за децу са посебним 
потребама. Избор  родитеља за члана савета врши се на првом родитељском састанку у 
првој недељи септембра, с тим што се може исти родитељ бирати више пута. Представниц 
Савета родитеља делегирају своје чланове у школске тимове. 

У оквиру локалне средине ради и Општински савет родитеља чији је координатор 
директор наше школе, а психолог школе једном годишње презентује члановима актуелну 
тему из педагошко-психолошке праксе. 

Мишљења, савети и сугестије родитеља уважавају се и на основу анкетирања родитеља, 
као и приликом анализе упитника и чек листа који се примењују приликом 
самовредновања рада школе.  

 



Трибине за родитеље 

 

Тема Реализатори Време реализације 

„Првак у породици“ 

 
Психолог Септембар 

„Прелазак са разредне на 
предметну наставу“ Психолог Септембар 

„Улога родитеља у избору 
средње школе ученика“ Психолог Фебруар 

Актуелна тема из 
педагошко психолошке 
праксе, на основу 
интересовања родитеља, 
презентација члановима 
Општинског савета 
родитеља 

Психолог 
У складу са Планом рада 
општинског савета 
родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Један од облика о-в рада у оба циклуса образовања је и реализација излета, екскурзија и 
наставе у природи у трајању како је предвиђено у одељку План наставе и учења основног 
образовања и васпитања. 

ОПШТИ ЦИЉ: 

Путем ових облика рада наши ученици стичу знања, вештине, искуства, ставове и 
развијају све међупрдметне компетенције, учећи у амбијенталним условима.На тај начин 
овај облик рада је искуствени начин достизања циљева, сзандарда и исхода основног 
образовања. 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ: 

- остваривање циљева и принципа образовања, као и циљева и задатака посебних 
наставних предмета 

- достизање стандарда образовних постигнућа 
- разијање кључних компетенција 
- оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и 

окружењима 
- развијање мотивације и интересовања за наставне садржаје, проширивање 

интересовање ученика 
- упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем 
- неговање солидарности, хуманизма, сарадње и осећања припадности 
- неговање позитивног односа према националним, културним , етичким и естетским 

вредностима 
- развијање љубави према отаџбини 
- подстацање поштовања људских и грађанских права и слобода 
- разијање способности проналаљжњеа и употребе различитих информација и 

података 
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 
- оснаживање ученика у професионалном развоју 
- развој и неговање здравих стилова живота 
- развој одговорног односа према природној околини 

 

 



У Годишњем плану рада школе сваке године се планира остваривање излета,екскурзија и 
наставе у природи, у сваком разреду основне школе, са јасно истакнутим планом: 

- времена реализације 
- циљева и задатака 
- путног правца, објеката, крајева и предела у којима ће се реализовати 

 
У школи постоји Тим за реализацију излета, екскурзија и наставе у природи, као 
стручни тим који својим стручним знањима доприноси правилном одабиру 
дестинација, предлаже циљеве, задатке и путне правце, као и начине реализације. 
 
 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ- ПСИХОЛОГ И 
БИБЛИОТЕКАР 

 

 Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке и науке 
психолог доприноси  остваривању и унапређивању основног образовања и васпитања у 
установи (школи), у складу са циљевима и принципима  образовања и  васпитања, као и 
стандардима, компетенцијама и исходима, дефинисаних Законом о основама система 
образовања и васпитања, као и посебним законима. 

     Програм рада школског психолога заснива се на развијању свих кључних 
компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција код ученика 
и пружању подршке свеукупном развоју. 

Задаци: 

- учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање 
образовно-васпитног рада, 

- праћење и подстицање целовитог развоја ученика, 

- пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењавању васпитно-
образовног рада, 

- пружање подршке родитељима и старатељима на јачању њихових васпитних 
компетенција и развијању сарадње породице и школе, 

- учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 



- сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 
организацијама од значаја за успешан рад школе, 

- самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке 
науке и праксе.  

 

Подручја рада: 

 

 Планирање и  програмирање образовно-васпитног рада 

 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 Рад са наставницима 

 Рад са ученицима 

 Рад са родитељима, старате 

Рад са директором, стручним сарадницима,  личним  пратиоцем детета 

 Рад у стручним органима и тимовима 

 Сарадња са стручним институцијама. 

 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

Садржај Време 
реализације 

Сарадници 

Планирање, програмирање и организовање сегмената  
васпитно-образовног рада 

Израда Извештаја и  Годишњег плана рада школе 

Израда годишњег и месечних планова свога рада 

 

Помоћ  наставницима у раду са ученицима који имају 
тешкоће у учењу и понашању 

Рад у тимовима школе  

 

 

 

 

VIII, 

током 
године 

 

 

 

Директор 

Предметни 
Наставници 

 

Пред. 
Наставници 

 

Сарадња са наставницима 

Рад на избору облика и метода рада 

Упознавање са могућностима ученика 

Упознавање са пород. проблемима ученика 

Помоћ при решавању едукативних, васпитних и 
здрав. тешкоћа ученика 

Изналажење мотивационих поступака за брже и 
ефикасније усвајање градива 

Помоћ при орган. доп., дод. и сл. активности 

Сарадња са учитељима првих разреда и од. стареш. 
петих разреда 

 

 

 

 

 

током 
године 

 

 

 

 

Директор, 
коор. стр. тела 

 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

Учитељи и 
одељењске 
старешине 

Пред. 
Наставници 



Рад на унапређивању оцењивања 

Рад у оквиру одељенских заједница 

 

 

 

 

 

 

Рад са ученицима 

 

Испитивање зрелости за полазак у школу 

Пријем и распоређивање нових ученика 

Праћење развоја ученика 

Праћење социјализације млађих и адаптације нових 
ученика  

Евидентирање ученика са већим тешкоћама у раду и 
израда ИОП-а у сарадњи са осталим члановима Тима 
за ИОП. 

Саветодавни рад при решавању интелектуалних, 
емоционалних и породичних проблема 

Групни рад са ученицима са сличним проблемима 

Рад у оквиру ОЗ, радионички рад 

Превенција менталног здравља 

Превенција болести зависности и делинквентног 
понашања 

Индивидуално и групно професионално 

 

 

 

 

 

током 
године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tоком 

 

  

  

 

Одељењске 
старешине 

 

 

Учитељи 

 

 

Од.. 
старешине 

 

 

Одељењске 
старешине 



информисање и усмеравање године 

 

 

 

 

Рад са родитељима 

Упознавање са породичном климом и проблемима 

Решавање развојних проблема и односа у породици 

Психолошко образовање  

родитеља  

Решавање едукативних тешкоћа и сарадње са 
наставницима 

Упућивање на специјализоване институције и 
сарадња са њима 

 

 

 

 

 

Tоком 
године 

 

 

 

 

 

Од. старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истраживања 

Праћење програма Развојног плана по областима 

Самовредновање и вредновање рада школе 

 

 

Tоком 
године 

 

 

 

 

Аналитички рад 

Подела и уједначавање одељења првог разреда 

Анализа састава ученика у првом разреду 

Праћење и анализа реализације програма и 
постигнтог успеха 

 

 

 

Tоком 
године 

 

 

 

 

 

 

 

Рад у стручним органима 

 

 

 

 



Сарадња са стр. већима, тимовима и реализација стр. 
тема 

Информисање о извршеним анализама и испит. у 
школи 

Учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког 
колегијума, одељењских већа, стручних већа, актива 
и тимова 

Рад са почетницима у настави 

Учествовање у раду  стручног актива стручних 
сарадника и наставника у специјалној настави 

 

 

Tоком 
године 

 

 

 

 

 

Сарадња са Предшколском установом, основним 
школама у општини ,Гимназијом, Центром за 
социјални рад, Домом здравља, Министарством 
просвете и другим стручним институцијама 

Учествовање  у струч. усавршавању 

 

 

Tоком 
године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вођење документације 

Израда глобалног и оперативних планова рада 

Вођење дневника рада и евиденције о раду са уч. и 
родитељима 

 

 

 

Tоком 
године 

 

 

Учитељи I 
разреда 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

 

План рада школске библиотеке заснива се на развијању следећих компетенција код 
ученика: 

1. Компетенција за учење 
2. Компетенција комуникације 
3. Компетенција за рад са подацима и информацијама 
4. Компетенција сарадње 
5. Дигитална компетенција 

Рад школског библиотекара одвијаће се по следећим сегментима : 

- Пријем и издавање књижног и осталог библиотечког материјала 

- Асистенција наставницима у реализацији програма наставе у медијатеци 

- Обучавање ученика о раду у библиотеци (организација и рад школске библиотеке, 
упознавање са мрежом библиотека у Србобрану, упознавање са изворима знања ...) 

- Саветодавни рад са ученицима у библиотеци 

- Рад у слободним активностима ученика 

- Библиотечко-информацијска делатност 

- Културна и друштвена делатност школе на нивоу библиотеке 

 

ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ  И  ЗДРАВЉА  НА  РАДУ 

 

   Програм   безбедности   и   здравља на раду реализује се са циљем развоја следећих 
компетенција ученика: 

- одговоран однос према околини; 

- одговоран однос према здрављу; 

- решавање проблема и  

- сарадња. 



У Школи постоји следећи тимови: 

- Стручни тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

 злостављања и занемаривања; 

       -    Тим за здравствену заштиту ученика у Школи; 

       -    Тим за социјалну заштиту ученика у Школи 

кроз које се реализује програм безбедности и здравља на раду. 

Ученик у  просеку проведе око седам сати дневно у простору Школе, што обухвата време 
реализације наставе и осталих облика образовно-васпитног рада, као и одморе између 
часова, што је један од разлога да безбедност ученика буде главни приоритет Школе. 
Управа школе, као и сви запослени, свако са свог аспекта радних активности доприноси 
стварању сигурног школског окружења. 

 Сви запослени су упознати са Правилником о мерама, начину и поступку заштите и 
безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа, 
којим је утврђено право ученика на заштиту и безбедност док бораве у школској згради и 
школском дворишту, на путу између куће и школе, као и ван школске зграде и школског 
дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других активности које 
организује Школа, као што су: екскурзије, настава у природи и сличне активности. 

 Ученици имају право на заштиту и безбедност од: поступака других лица, болести 
и повреда, пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу 
угрозити безбедност. 

 У циљу заштите и безбедности  ученика Школа предузима следеће мере: 

      -    дежурство наставника и помоћно-техничког особља; 

      -    осигурање ученика; 

      -   обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплаве, елементарних непогода и 
других природних појава које могу угрозити безбедност ученика Школе; 

       -   сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе; 

       -  друге мере у циљу заштите и безбедности ученика утврђене законом и општим 
актом школе: 

       -   сарадња са здравственим установама. 



 Одељењски старешина и наставници који са ученицима обрађују одговарајуће 
програмске садржаје, обавезни су да ученике упознају са опасностима са којима се могу 
суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 
организује Школа, као и са начином понашања којим се те опасности избегавају или 
отклањају. 

 Школа води уредне евиденције о редовном похађању наставе свих уписаних 
ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које 
добија од надлежног општинског органа, а у случају престанка похађања наставе 
обавештава надлежне органе. 

 Психолог Школе, у сарадњи са одељењским старешином, остварује увид у 
породичне прилике када уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају 
констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици,  обраћа се Центру за 
социјални рад у циљу предузимања мера ради пружања подршке ученику. 

 Школа сарађује са Домом здравља у вези са здравственим стањем ученика и 
наставника. сарадња се односи на обавезне лекарске и систематске прегледе у циљу 
праћења здравственог стања и предузимања превентивних мера, као и каснијег, 
евентуалног лечења. 

 Школа већ неколико година има видео надзор, што доприноси већој безбедности 
ученика. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
КОЈИ УТИЧУ НА О-В РАД 

 

Школа има Развојни план за период 2015-2020. године, који је усвојен у складу са 
законима и статутом школе, на седници Школског одбора 29.1.2015. године. 

У Развојном плану су јасно истакнути Мисија и Визија школе. као и три развојна 
приоритета: 

1. Опремање школе 
2. Јачање капацитета школе за савремену наставу 
3. Подршка ученицима 

 



Сви релевантни подаци, информације, акциони планови и планови евалуације по 
приоритетима налазе се у Развојном плану, а у овом одељку Школског програма 
наводимо само план акивности које утичу на о-в рад, а нису посебно истакнути у 
претходним одељцима: 
 
1. ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ 

 
- Подизање свести и одговорности код ученика о очувању и естетском уређењу 

школе - континуирано одржавање конкурса за најлепшу уређену учионицу, у првом 
циклусу образовања и континуирано одржавање конкурса за најлепше уређен 
кабинет или део школског простора, у другом циклусу образовања 
 

- Развијање међупредметне компетенције одговорног односа према околини на свим 
облицима о-в рада 
 
2. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ШКОЛЕ ЗА САВРЕМЕНУ НАСТАВУ 

 
2.1 Континуирано стручно усавршавање наставника са циљем сталног развоја 

кључних компетенција наставника : 

К1 – Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе 

К2 – Компетенције за поучавање и учење 

К3 – Компетенције за подршку развоја личности ученика 

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу 

• Носилац задатака из ове области је сваки запослени, а у школи ради и Тим за 
стручно усавршавање наставника који координира стручним уасвршавањем, у 
сарадњи са директором школе, прикупља и чува индивидуалне планове стручног 
усавршавања наставника и ученика, сачињава извештаје полугодишње и презентује 
их на седницама Школсксог одбора 
 
2.2 Одржавање угледних часова са циљем развоја међупредметних комепетенција 

код ученика 
 

• Носилац задатака из ове области је Тим за међупредметне компетенције кога чине 
наставници разредне и предметне наставе и који сачињава план одржавања 
угледних часова и пројектних активности у којима ће се огледати корелација међу 
наставним предметима 
 



2.3 Промовисање угледа школе у локалној заједници 
 

• Носилац задатака из ове области је Тим за представљање школе, који се бави 
промоцијом угледа, свих важних активности и резултата школе на локалним 
медијима и шире, као и на школском сајту чија је адреса: 
http://www.osvuksrbobran.edu.rs/ 
 
 
3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

 
3.1 Оснаживање рада Ученичког парламента 

 

У школском развојном плану једна од приоритетних области је подршка ученицима, тако 
да ће се и кроз рад Ученичког парламента оснаживати личност појединца, изграђивати 
сараднички односи међу ученицима и неговати толеранција и вршњачка подршка. Циљ је 
да се што већи број ученика  укључи у реализацију задатака из програма рада Ученичког 
парламента, те да они постану иницијатори и носиоци акција, јачајући тако 
иницијативност, предузимљивост и осећање припадности школи 

 
 
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ   ПАРЛАМЕНТА 
 
 Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и 
осмог разреда, које бирају ченици на састанку одељењске заједнице, као ученик 
који је биран у одељењу за ученике са сметњама у развоју. 
 . 
 По један члан Ученичког парламента је  изабран и ангажован у  раду стручних 
тимова и актива  што је истакнуто уГодишњем плану рада школе.  
 
 Парламент учествује у раду Школе кроз следеће активности: 
 

- даје мишљење и предлоге стручним органима и руководећим органима о правилима 
понашања, мерама безбедности, Годишњем програму рада, Школском програму, 
избору уџбеника, слободним активностима... 

- разматра односе и атмосферу у школи; 
- учествује у самовредновању и Школском развојном планирању; 
- узима учешће у осталим активностима од значаја за ученике 
- укључивање Ученичког парламента у рад Канцеларие за младе;  
-  сарадња са Ученичким парламентом других школа 

http://www.osvuksrbobran.edu.rs/


 
Садржај Време  Носиоци  

 

 
-Конституисање  Парламента 
-Упознавање са 
Пословником о раду 
ученичког парламента 
-Упознавање са структуром 
стручних органа у школи и 
учешћу ученика у њима 
Избор представника за 
Тимове у школи и за 
Школски одбор 
-Упознавање са 
Правилником о понашању и 
раду у школи 

 
IX 
 
 
 
 
 
 

 
Чланови 
ученичког 
парламента 
 
 
 
 

- Активности у току Дечије 
недеље 
-Разматрање односа и 
сарадње ученика и 
наставника 
-Ангажованост ученика у 
наставним и осталим  
активностима. 
-Предлози за побољшање 
школског живота ученика 
- Учешће у активностима 
Канцеларије за младе у 
локалној самоуправи 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 

 
Чланови 
ученичког 
парламента 
 
 

-Учешће чланова 
Парламента у прослави Дана 
школе; 
-Упознавање чланова 
Парламента са постигнутим 
успехом и дисциплином на 
крају првог 
класификационог периода; 

 
XI 
 

 
 
Чланови 
ученичког 
парламента 



-Како помоћи ученицима 
који имају слабе оцене; 
-Покретање иницијативе за 
решавање идентификованих 
проблема школског живота 
Реализација и учешће 
ученика у школском 
развојном плану; 
-Упознавање чланова 
Парламента са постигнућима 
ученика на крају првог 
полугодишта; 
-Мере за побољшање успеха 
и дисциплине – 
-Учешће у такмичењима; 
-Предлог тема за трибину 
или предавање стручног 
лицa 
-Прослава Нове године 
-Прослава школске славе – 
Светог Саве 

 
 
 
 
 
XII - I 

Чланови 
ученичког 
парламента 
 
 
 

-Упознавање чланова 
Парламента са постигнутим 
успехом и дисциплином на 
крају трећег 
класификационог периода; 
-Резултати такмичења – 
објављивање на сајту школе 
и Летопису 

 
IV 
 

Чланови 
ученичког 
парламента 

-Припрема за полагање 
завршних испита; 
Учешће Парламента у 
организацији прославе 
завршне свечаности - мале 
матуре; 
-Информисаност учесника 
Парламента у вези са уписом 
у средњу школу; 

 
V 
 

Чланови 
ученичког 
парламента  



-Упознавање чланова 
Парламента са постигнутим 
успехом и дисциплином на 
крају другог полугодишта 
-Учешће у избору Ђака 
генерације 
-Избор најбоље одељенске 
заједнице – израда 
критеријума, формирање 
Комисије, утврђивање 
начина објављивања 
резултата 
 

 
 
VI 

 
Чланови 
ученичког 
парламента 
 

 
-Анализа рада Парламента; 
-Предлог програма 
Парламента за следећу 
школску годину. 

VI 

 
Чланови 
ученичког 
парламента 

 
 
У оквиру Ученичког парламента раде и вршњачки тимови : 
 
1. Вршњачки тим за заштиту животне околине 
2. Вршњачки тим за професионалну оријентацију 
3. Вршњачки тим за промовисање здравих стилова живота 

 
• План активности наведених вршњачких тимова доноси се на састанцима 

Ученичког парламента на почетку сваке школске године и саставни су делови 
Годишњег плана рада школе. 

 

 

 

 

 

 



ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И 
НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

 

Праћење реализације Школског програма вршиће се континуирано кроз процесе 
вредновања и самовредновања наставника и ученика. Тим за смовредновање рада школе 
сваке године ће вршити вредновање одабране кључне области, а Тим за развој школског 
програма пратиће његову реализацију. На кварталима, полугодишту, крају наставне и 
крају школске године врши се и документује анализа успеха и дисциплине ученика школ, 
о чему се обавештава Наставничко веће. Школа писмено обавештава родитеље о успесима 
деце на кварталима, полугодишту и на крају школске године, путе писменог обавештења, 
ђачких књижица и сведочанстава.Директор школе и школски психолог сваке школске 
године прате реализацију одређеног броја наставних часова и осталих облика о-в рада о 
чему се такође води документација. 

 

Председник Школског одбора:    Директор школе: 

___________________________   _____________________________ 

( Александра Лазић)      (Јулкица Поповић) 


