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II             План наставе и учења за први циклус и Наставни план за други циклус;  

III            Програми обавезних предмета, изборних предмета и програма слободних и 
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XIV         Програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

 XV         Програм рада школске библиотеке ;  

XVI         Начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-

васпитни план:  

1) Програм рада Ученичког парламента; 

2) Програм самовредновања; 

3) Програм превенције ризичних облика понашања 

4) Програм припреме ученика за полагање завршног испита 

5)  Програм корективног образовно-васпитног рада 

6) Програм унапређивања образовно-васпитног рада 
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XIX  Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по                     

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма; 

XX           Корелације наставних садржаја 

XXI          Програм безбедности и здравља на раду  

XXII        Праћење остваривања Школског програма 
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1. Увод 
 

  О школи 
 

 
 Основна школа у Змињаку почела је са радом у новембру 1841.  године као једна од 

првих сто школа основаних у Србији, а међу првим основаним на овим просторима.  

Садашњи објекат матичне школе завршен је 1988. године. Поред матичне школе у Змињаку, 

школу чини и издвојена јединица у Петловачи. Школа има симетричну структуру, јер су обе 

школске јединице исте величине. Рад у школи је учионичког типа, а планиран је прелазак на 

кабинетски облик наставе, у оној мери у којој то просторно буде дозвољено. Школа је 

потпуно покривена бежичном мрежом са приступом интернету. Планирано је опремање свих 

учионица рачунарима. Зграде су под видео надзором, а мониторинг у обе школске јединице 

се врши из наставничких канцеларија које су опремљене лаптопима, фотокопирима и 

мрежним штампачима. Око школских зграда су велика дворишта, ограђена и уређена, за која 

су планирани видеонадзори, нарочито због балон сале, чија изградња је у току, у матичној 

школи. У школи постоји 15 класичних учионица, две библиотеке, две просторије за наставу 

физичког васпитања и два кабинета за информатику. Школа има тенденцију да буде 

опремљена савременим наставним средствима, тако да се сваке године улаже у набавке 

наставних средстава и опреме. 
 Школа је регистрована од Привредног суда у Ваљеву, бр. ФИ-51/14 (5-147-00), од 

30.7.2014. године. Регистрована је за ПИБ под бројем РЕГ – 30688 (Пореска управа, 

Министарство финансија ) број ПИБ-а: 100085644. 
 

 

Полазне основе израде Школског програма 

 

 
 Приликом израде Школског програма користили су се следећи документи: 
 
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/2017.) 
2. Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 101/2017) 

Полазне основе за израду овог програма су  и низ правилника који се односе на наставу у 

првом циклусу, на наставу у другом циклусу, на стручно усавршавање, уџбенике, посебне 

програме, безбедност на раду. Овде су посебно издвојена четири правилника који се односе 

на најновије измене у наставним програмима и плановима и то: 
1. Правилник о плану наставе и учења за први циклус образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за I разред образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС- 

Просветни гласник", бр. 10/2017.) 
2. Правилник о наставном плану за други циклус образовања и васпитања и програму 

наставе и учења за V разред образовања и васпитања („Сл.гласник РС- Просветни 

гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010-др.правилник, 3/2011- др.правилник,1/2013, 4/2014, 

11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017) 
3. Правилник о наставном програму за VI разред основног образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС- Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011- др.правилник, 1/2013, 5/2014, 

11/2016, 6/2017. и 3/2018.) 
4. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за 

страни језик - ( Сл.гл. 78/2017. ) 
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 Приликом израде Школског програма користили су се и школски документи, а 

посебно Школски развојни план, за период 2018-2022.г. и резултати самовредновања за све 

области рада.   

 

  
 Школски програм је документ на основу којег се остварује Развојни план школе и 

укупан образовно-васпитни рад у установи. Он представља основу уз помоћ које сваки 

наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. Поједини делови Школског 

програма подложни су иновирању у току његовог остваривања.  

 

Чланови стручног актива за развој школског програма су креирали 

основу школског програма и побринули се да школски програм буде у складу 

са законским актима и школском документацијом. 

 

Владимир Симовић 

 

 

директор 

 

Јелена Костадиновић 

 

 

помоћник директора, 

психолог 

 

 

           Снежана Ковачевић 

 

наставник разредне 

наставе и руководилац 

стручног већа разредне 

наставе 

 

Марија Илић 

наставник историје и 

руководилац стручног 

већа друштвено-

језичких наука  

 

 

Данка Ђевић Хаднађев 

 

наставник историје и 

руководилац стручног 

већа 

природно.математичких 

наука 

 

 

Данка Милићевић 

наставник ликовне 

културе и руководилац 

стручног већа 

наставника ликовне и 

музичке културе 

 

 

Драгутин Лукић 

наставник физичког 

васпитања и 

руководилац стручног 

већа наставника 

физичког васпитања 
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У изради Школског програма учествују сви наставници, а нарочито је појачан степен 

сарадње у оквиру одељењског већа и Стручног већа за област наставног предмета. 

Координатор израде Школског програма је психолог школе.  

 

 

 

 

Ред.бр. Председник већа Чланови 

1. 

Стручно веће наставника разредне 

наставе: 

Снежана Ковачевић 

Биљана Ракић 

Лепосава Андрић 

Тања Алексић 

Мира Остојић 

Алекса Алексић 

Миланка Баштовановић 

Јелица Исаиловић Илић 

2. 

Стручно веће наставника 

друштвено-језичких наука: 

Марија Илић 

Наташа Томић 

Драгана Јоцић 

Мирјана Мићић 

Марија Богдановић 

Марија Којић 

Маријана Богдановић 

Дргана Недић 

Маријана Гаврић 

Недељко Милошевић 

Урош Ђурђевић 

3. 

Стручно веће наставника природно-

математичких наука: 

Данка Ђевић Хаднађев 

Татјана Алимпић 

Милица Обрадовић 

Коста Ковачевић 

Дејан Павловић 

Нада Павловић 

Срђан Ивковић 

Ивица Вујиновић 

4. 

Стручно веће наставника ликовне и 

музичке културе: 

Данка Милићевић 

Предраг Дрезгић 

5. 

Стручно веће наставника физичког 

васпитања: 

Драгутин Лукић 

Љиљана Николић 

 

 

Школски програм је дефинисан у складу са наставним плановима и програмима, а 

усваја га орган управљања. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних 

планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. 

Школски програм садржи обавезни, изборни и факултативни део. 

 Школски програм се реализује у периоду од четири године, односно од почетка 

школске 2018/2019. године до краја школске 2021/2022. године. Програм се реализује на 

српском језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

НАЧЕЛА НА КОЈИМА ЈЕ ПРОГРАМ УТЕМЕЉЕН: 

  

1) усмерености на процесе и исходе учења; 

2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма; 

3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања 

ставова и усвајања вредности код ученика; 

4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних 

предмета; 

5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 

6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама 

наставе и учења; 

7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са 

садржајима наставе; 

8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог 

интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 

мотивисање ученика; 

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем 

услова за живот и рад у школи. 

  

 Полазећи од ових начела у изради Школског програма настојали смо да створимо услове за 

остварење нашег циља-све што радимо -радимо у најбољем интересу сваког детета. 

 

 

Школски програм урађен је у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и 

садржи: 

 

   I       Циљеви школског програма;       

  II       План наставе и учења за први циклус и Наставни план за други циклус;     

III  Програми обавезних предмета, изборних предмета и програма слободних и                                      

ваннаставних активности по разредима са начинима и поступцима      

IV        Програм допунске и додатне наставе;       

V          Програм културних активности школе;      

VI        Програм школског спорта и спортских активности;     

VII Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми                  

превенције других облика ризичног понашања;      

VIII      Програм ваннаставних активности 

IX         Програм професионалне оријентације;        

X          Програм здравствене заштите          

XI         Програм социјалне заштите             

XII        Програм заштите животне средине;       

XIII      Програм сарадње са локалном самоуправом;       

XIV      Програм сарадње са породицом  

XV        Програм излета, екскурзија и наставе у природи;           

XVI       Програм рада школске библиотеке 

XVII Начин остваривања других области развојног плана школе који утичу                                               

на образовно-васпитни план:  

1) Програм рада Ученичког парламента; 

2) Програм самовредновања; 

3) Програм превенције ризичних облика понашања 

4) Програм припреме ученика за полагање завршног испита 
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5)  Програм корективног образовно-васпитног рада 

6) Програм унапређивања образовно-васпитног рада 

 

XVIII      Међупредметне компетенције и стандарди постигнућа ученика    

XIX  Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по                     

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма; 

XX          Корелације наставних садржаја 

XXI         Програм безбедности и здравља на раду  

XXII       Праћење остваривања Школског програма 

 

 

 

                                            I  ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj детета, ученика и 

одраслог, развиjање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранциjе према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост 

ученика у систем образовања и васпитања; 

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

здравља и безбедности, потребе неговања и развоjа физичких способности; 

5) развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовноj пракси; 

7) развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се 

мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развоjним потребама и интересовањима; 9) 

развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних компетенциjа и 

стручних компетенциjа у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развоjем 

савремене науке и технологиjе; 

10) развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоинициjативе и 

изражавања свог мишљења; 

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

сопственог развоjа и будућег живота; 

12) развиjање позитивних људских вредности; 

13) развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и приjатељства; 

14) развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

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

15) развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранциjе и уважавање различитости; 

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

Републици Србиjи, поштовање и неговање српског jезика и матерњег jезика, традициjе и 

културе српског народа и националних мањина, развиjање интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине;   

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком траjања и 

смањеним напуштањем школовања; 
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18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србиjе као државе засноване на знању.   

  

 У изради програма посебно се водило рачуна о усмерености на постизање општих 

међупредметних компетенција:   

1) компетенцији за учење 

2) одговорно учешће у демократском друштву 

3) естетичка компетенција 

4) комуникација 

5) одговоран однос према околини 

6) одговоран однос према здрављу 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

8) рад са подацима и информацијама 

9) решавање проблема 

10) сарадња 

11) дигитална компетенција. 

 Компетенција се развијају кроз наставу свих предмета и примењују у разним 

ситуацијама при решавању различитих проблема и задатака. Опште предметне компетенције 

и специфичне предметне компетенције биће посебно издвојене у годишњим плановима рада. 
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II      ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Српски језик ____________ језик1 5  180  5  180  5  180  5  180  

2.  Српски као нематерњи језик2 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  

У К У П Н О: А  
19-

21*  

684-

756*  

20-

22*  

720-

792*  

20-

23*  

720-

828*  

20-

23*  

720-

828*  

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     

1  Верска настава/Грађанско васпитање3 1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе 4 
2  72  2  72  2  72  2  72  

У К У П Н О: Б  1-3* 
36-

108*  
1-3* 

36-

108*  
1-3* 

36-

108*  
1-3* 

36-

108*  

У К У П Н О: А + Б  
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 

 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

2.  Пројектна настава5 1  36  1  36  1  36  1  36  

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

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

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

2.  Ваннаставне активности6 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  

 
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне 

мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

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

али није у обавези. 

5 Пројектна настава је обавезна за све ученике. 

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

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 

 

НАПОМЕНА: Примена овог плана почиње са првим разредом школске 2018/2019. године, а 

сукцесивно ће се уводити у наредне три године за II, III и IV разред. 

 

II ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

 

Ред. 

број  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  
блок 

настава  
нед.  год.  

блок 

настава  

1.  Српски језик и књижевност 

__________ језик1 

5  180    4  144    

2.  Српски као нематерњи језик2 3  108     3  108     

3.  Страни језик  2  72     2  72     

4.  Историја  1  36     2  72    

5.  Географија  1  36     2  72    

6.  Биологија  2  72     2  72    

7.  Математика  4  144     4  144    

8.  Информатика и рачунарство  1  36     1  36    

9.  Техника и технологија  2  72     2  72    

10.  Ликовна култура  2  72     1  36    

11.  Музичка култура  2  72     1  36    

12.  Физичко и здравствено васпитање 2  72 + 

543  

   2  72 + 

543 
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13.  Физика          2  72     

14.  Хемија                  

УКУПНО: А  24-

27*  

918-

1026*  

  25-

28*  

954-

1062*  

  

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

            

1  Верска настава/ Грађанско 

васпитање4 

1  36     1  36     

2.  Други страни језик5 2  72     2  72     

3.  Матерњи језик/говор са 

елементима националне културе6 

2  72     2  72     

УКУПНО: Б  3-5* 108-

180*  

  3-5*  108-

180*  

  

УКУПНО: А + Б  27-

30*  

1026-

1134*  

  28-

31*  

1062-

1170*  

  

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

Ред. 

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД  
ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  27-30*  1026-1134*  28-

31*  

1062-

1170*  

2.  Слободне наставне активности7 1  36  1  36  

3.  Допунска настава  1  36  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  1  36  

Ред. 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности8 1  36  1  36  

3.  Екскурзија  До 2 дана 

годишње  

До 2 дана 

годишње  

    

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава 

га до краја другог циклуса 
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али није у 

обавези. 
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира 

једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди. 
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у 

складу са просторним и људским ресурсима школе. 
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.  
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Ред. 

број 

А. 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 68 

3. Ликовна култ. 1 36 1 34 

4. Музичка култ. 1 36 1 36 

5. Историја 2 72 2 68 

6. Географија 2 72 2 68 

7. Физика 2 72 2 68 

8 Математика 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 68 

10. Хемија 2 72 2 68 

11. Техн. и инф. о. 2 72 2 68 

12. 
Физичко васпитање 

2 72 2 68 

УКУПНО: А 26 936 26 884 

Ред. 

број 

Б.  

ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

1. 

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 

1 36 1 34 

2. 
Страни језик -  

француски  
2 72 2 68 

3. 

Физичко васпитање 

- 

изабрани спорт 

1 36 1 34 

УКУПНО Б: 4 144 4 136 

УКУПНО А + Б: 30 1080 30 1020 

Ред. 

број 

В.  

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

    

1. 
Информатика и 

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

3. 
Цртање, сликање и 

вајање 
1 36 1 34 

4. Домаћинство  1 36 1 32 

УКУПНО В: 1 36 1 34 

УКУПНО А + Б + В: 31 1116 31 1054 
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III ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА, ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И ПРОГРАМА 

СЛОБОДНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА 

И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ  

 

 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

- Службени гласник РС бр. 88/2017.  

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Службени гласник РС бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018.  

 

Наставни план основног образовања и васпитања за први циклус 

   • Програм обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима 

за њихово остваривање за први циклус; 

 • Програм допунске и додатне наставе за први циклус  

 • Програм слободних активности ученика;  

 • Програм излета, екскурзија и наставе у природи за први циклус  

 

*Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

Службени гласник РС - Просветни гласник бр:10/2017  

 

*Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања 

 Службени гласник РС - Просветни гласник бр: 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011-II, 1/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016-I, 11/2016-II, 

6/2017. 

 *Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања  

Службени гласник РС - Просветни гласник бр: 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011, 7/2011-I, 

7/2011-II, 1/2013, 11/2014, 11/2016-I, 11/2016-II, 7/2017.  

 

Наставни план основног образовања и васпитања за други циклус 

• Програм обавезних и избрних предмета по разредима , са начинима и поступцима за 

њихово остваривање за други циклус; 

  • Програм допунске и додатне наставе за други циклус 

  • Програм слободних активности ученика;  

• Програм излета и екскурзија за други циклус  

 

*Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања 

 Службени гласник РС – Просветни гласник бр: 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 

11/2016-I, 11/2016-II, 6/2017, 8/2017 и 9/2017.  

*Правилник о наставном плану за шести разред основног образовања и васпитања  

Службени гласник РС – Просветни гласник бр: 5/2008, 3/2011, 1/2013, 5/2014- I, 5/2014-II, 

11/2016-I, 11/2016-II и 3/2018.  

* Правилник о наставном плану за осми разред основног образовања и васпитања  
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Службени гласник РС – Просветни гласник бр: 2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016-I, 

7/2017 (Измене у бр. 11/2016- I примењују се од школске 2019/2020.)  

 

 

 

 

IV ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Програм допунске и додатне наставе за први и други циклус налази се у оквиру 

Годишњих наставних планова и програма за први и други циклус 

 

 

V ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 Садржаји у оквиру овог програма биће допуњени сваке школске године. У великој 

мери зависе и од активности у локалној средини, као и од укључивања школе у нове пројекте. 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Свечани пријем првака.  

Приредба за дочек првака.  

Израда паноа поводом поласка ученика у 

први разред. 

Август и 

прва недеља 

септембра 

Веће учитеља 4. разреда 

Директор 

Веће учитеља 

Конституисање Ученичког парламента за ову 

школску годину.  

Септембар Руководилац парламента 

Психолог 

Европски дан језика Септембар Наставници  

Недеља школског спорта.  Октобар П. физичког васпитања 

Наставници 

Дечја недеља- Свечано отварање, 

представљање лепих и забавних садржаја и 

продуката из школског живота ученика 

Октобар Одељењске старешине 

Наставници 

Психолог 

Ученички парламент 

Прослава Дана школе 22.11. 

Радионица за ученике 6. разреда (право на 

приватност) 

Технике успешног учења за ученике 5. 

разреда 

 

Октобар, 

новембар 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Учитељи 

Обележавање битних међународних датума 

из календара здравља 

Током године Тим за здравствено 

васпитање 

Дан људских права.  5. децембар Наставници 

Психолог 

Нова година и Божић . 

Приредба за поделу пакетића. 

Кићење новогодишње јелке.  

Израда паноа са темом Нова година и Божић.  

крај 

децембра и 

почетак 

јануара 

Председници стручних већа,  

Психолог 

Прослава школске славе Светог Саве. 27. јануар Наставници 

Представљање школе у вртићу март Директор, Психолог, 

Секретар, Учитељи 

Ускрс – Израда паноа. Април Веће учитеља 2. разреда 

Недеља школског спорта.  Април П. физичког васпитања 

Наставници  
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Психолог 

Учешће у активностима локалне заједнице , 

сарадња са другим институцијма(позориште, 

културни центар, музеј, библиотека, ЦСУ и 

др.) 

током године Стручна већа и Тимови 

Литерарни конкурси.  током године Наставници српског језика  

Ликовни конкурси.  током године Наставник ликовне културе 

Учествовање на такмичењима и смотрама током године Директор 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Испраћај ученика 8. разреда  Јун Одељенске старешине 

8. разреда 

Одржавање активности у оквиру летње 

школе програмирања 

Летњи 

распуст 

Наставник математике 

 

 

 

 

VI ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

Према члану 40, Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 

55/2013), школа реализује програм школског спорта и спортских активности за све ученике 

ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 

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

превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције. Ученици седмог и осмог 

разреда анкетом на почетку школске године опредељују се за изабрани спорт, који се 

реализује са једним часом недељно. За ученике петог и шестог разреда у оквиру предмета 

физичко и здравствено васпитање реализује се фонд од 1,5 часова недељно за изабрани спорт 

и друге физичке активности. 

  

 Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне 

самоуправе, организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља 

школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним 

узрасту и могућностима ученика.  

 САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ РАЗРЕД 

Ученичке вежбе за правилан раст 

и развој кичменог стуба. 

Током године Наставници физичког 

васпитања  

Наставници  разр.наставе 

I-VIII 

Недеља школског спорта. Октобар Наставници физичког 

васпитања и други 

наставници 

I-VIII 
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* Сеоска олимпијада се одржава сваке године у пролеће, у терминима када време то дозволи. 

Учесници су ученици три школе и то: ОШ “Војвода Степа“ Липолист, ОШ „Краљ 

Александар Карађорђевић“ Прњавор и ОШ „Јован Цвијић“ Змињак 

 

 

 

VII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

  

 Установа програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује 

превентивне мере и активности које обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и 

безбедно окружење, као и интервентне мере реаговања у инцидентним ситуацијама. Односно, 

програмом заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна лица и 

временска динамика остваривања. 

 

 Програм заштите утврђен је у складу са развојним планом Школе на основу анализе 

специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, 

од стране директора, Наставничког већа и Савета родитеља, анализе стања безбедности у 

школи, анализираних записника Комисија за преглед школских објеката и дворишног 

простора, записника са састанка Тима за безбедност и превенцију насиља,  узимајући у обзир 

чињенице да су се скоро сви евидентирани случајеви насиља одиграли у зонама школе у 

којима не постоји покривеност видео надзором (учионице, WC, школско двориште) као и 

Јесењи крос Октобар Наставници физичког 

васпитања 

Наставници  разр.наставе 

I-VIII 

Дан физичких вежби.  Током  

године 

Наставници физичког 

Васпитања 

I-VIII 

Дан стоног тениса. фебруар Наставници физичког 

вспитања 

V-VIII 

Пролећни крос. Април Наставници разр.  

наставе, Наставници  

физичког васп. 

I-VIII 

Недеља школског спорта.  Мај Наставници физичког 

васпитања и други 

наставници 

I-VIII 

Сеоска олимпијада* Април, мај 

(зависи од 

времана) 

Наставници физичког 

васпитања и други 

наставници 

I-VIII 
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чињеницу да највећи ризик за ученике преставља опасност од густог саобраћаја на 

магистралном путу Шабац – Лозница (ИО Петловача). 

 

 Превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад установе 

(васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, васпитна група, 

одељенска заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски 

састанци, родитељи – индивидуално и групно, Савет родитеља). 

 

Стручно усавршавање ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад, 

благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање, 

представља обавезу запослених, а стручно усавршавање наставног особља у школи, 

реализује стручна служба у складу са својим планом. 

Информисање о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања, реализује се огласним таблама, преко сајта школе, на седницама наставничког 

већа, савета родитеља, ђачког парламента. 

 За подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељенске 

заједнице, ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе, задужени су 

одељенске старешине. 

 

За садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено 

одговорног понашања, задужени су стручни сарадници. 

 

За поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања (кутије 

поверења, питање сваком ученику које се обраћа због проблема да ли има још нешто што 

треба да знамо, изградња поверења), облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, 

односно онима који трпе, чине или су сведоци насиља, злостављања и занемаривања, начине, 

облике и садржаје сарадње са породицом, задужени су стручни сарадници. 

 

За сарадњу са јединицом локалне самоуправе, надлежним органом унутрашњих послова, 

центром за социјални рад, здравственом службом и др, задужен је директор школе. 

 

За праћење, вредновање и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма 

заштите, а нарочито у односу на: 

(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава; 

(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања; 

(3) број повреда; 

(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских 

поступака против запослених; 

(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег 

усавршавања; 

(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 

(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 

(8) друге параметре, 

задужен је тим за заштиту. 
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Задаци у области превенције: 

 

-Упознавање наставника, родитеља, ученика и запослених у Школи са правном 

регулативом, Општим и Посебним протоколом; 

- 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 у оквиру васпитно-

образовних активности; 

- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата; 

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

деце/ученика од насиља; 

- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски 

одбор, Ученички парламент, Одељенско веће, Наставничко веће). 

 

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 насиље; 

− Рад са децом која врше насиље; 

− Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

− Саветодавни рад са родитељима. 

 

Превентивне активности: 

 

Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и 

предложеним задацима. Успешна интервенција, санкционисање насиља и благовремене 

васпитне мере су превенција даље ескалације насиља. Превентивне активности установа 
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креира у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на 

основу: 

• Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

• Заступљености различитих врста насиља 

• Броја повреда 

• Сигурности објеката, дворишта 

За анализу стања важни су: 

• Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 

• Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 

• Степен и квалитет укључености родитеља у рад установе 

• Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

• Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

• Сарадња са другим институцијама 

• Сарадња са родитељима 

• Активирање школског и рекреативног спорта 

• Разноврсна понуда слободних активности 

 

Интервентне активности: 

 

Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи начин, 

неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

• Да ли се насиље дешава или постоји сумња 

• Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 

• Ко су актери насиља, злостављања и занемаривања 

• Облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују 

поступци и процедуре. 

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања : 

• Случај се решава у установи 

• Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

• Случај се прослеђује надлежним установама 

 

Кораци и поступци при интервенцији: 

 

Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању дужна је да реагује. 

1. Откривање 
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2. Прекидање, заустављање насиља и обавештавање одговорне особе 

3. Хитна акција 

4. Смиривање ситуације 

5. Прикупљање информација 

6. Консултације 

7. Обавештавање стручне жалбе у школи 

8. Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације. 

 

План поступка интервенције: 

За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу 

заштитну мрежу и да се одреди ко, када и на који начин интервенише. Уколико постоји сумња 

о тежим облицима насиља, обавезно се укључују друге институције и тада је реч о 

спољашњој заштитној мрежи. 

 

Интервенција дежурног наставника: 

Стара се о реду и ученичком понашању на месту на којем дежура, у дан дежурства је 

обавезан да се налази на одређеном месту, пише извештај дежурног наставника, односно 

уписује своја запажања и примедбе у књигу дежурства. Сваки наставник има обавезу 

реаговања, а дежурни наставник је најпре у прилици да реагује, пошто се на одмору налази 

на свом месту, школској згради/дворишту, и има директан увид у видео надзор. 

 

Интервенција одељенског старешине: 

Стара се и познаје своје одељење, сачињава спискове, извештаје и друге евиденције – има 

обавезу подношења извештаја директору школе о евидентираном случају насиља, без обзира 

да ли је сведок догађаја или не. Сваки наставник има обавезу реаговања и обавештавања 

дежурног наставника и одељенског старешине у случају насиља. Одељенски старешина свој 

извештај о евидентираном случају насиља предаје стручном сарадника или руководиоцу ИО / 

помоћнику директора или директору школе. 

 

Интервенција руководиоца ИО: 

Координира рад стручних сарадника у ИО. У одсуству школског психолога и школског 

педагога преузима и директору школе благовремено прослеђује евиденционе листове за 

случајеве насиља (члан Тима за безбедност). 

 

Интервенција стручног сарадника: 

Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обављају стручни сарадници, 

школски психолог и педагог. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени 

понашања. 

 

Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа: 

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

васпитач, одељенски старешина. 

2. На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у оквиру унутрашње мреже 

3. На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже. 
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За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање 

Тима, директора и/или других институција. 

Након откривања насиља предузимају се поступци: 

1. Прекид насиља, смиривање ситуације, прикупљање информација, информисање 

родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и у време 

консултација). 

2. Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у 

ситуацијама насиља. 

3. Васпитне и васпитно – дисциплинске корективне мере, укључивање надлежних 

служби: Здравствена служба, МУП, ЦСР (уколико је потребно). 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња за насиље, прати се понашање 

потенцијалних учесника (одељенски старешина, предметни наставници, стручна служба). 

 

 

Праћење ефеката предузетих мера: 

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у установи и 

релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности због планирања новог 

циклуса Програма заштите ученика од насиља. 

Потребно је пратити: понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиље, 

како реагују пасивни посматрачи, шта се дешава у групи, одељењу, колико родитељи сарађују, 

како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа, колико су друге институције 

укључене и који су  ефекти тога. 

Евиденција и документација: 

Евиденцију води: 

Одељенски старешина – извештај директору / Тиму за безбедност, дежурни наставник – 

извештај у књизи дежурства, сваки наставник сведок насиља дужан је да евидентира запис у 

своју педагошку документацију, Тим – уколико се укључи у интервенцију, стручна служба. 

 

Одељенски старешина, дежурни наставник, наставник сведок инцидентне ситуације, стручна 

служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Сва предата документација о 

насиљу, чува се на сигурном месту, код директора, како би се обезбедила поверљивост 

података. 

 

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су ученици, како је пријављено насиље, последице, 

исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд. 

 

 

 

VIII ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

У циљу подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 

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

развијања и неговања другарства и пријатељства Школа ће реализовати ваннаставне 

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

Реализација ових активности везана је и за сарадњу са локалном средином и ангажовањем  

Школе у разним пројектима. Сви садржаји и активности које се реализују у  

току једне школске године нису унапред предвидиви, односно током године се реализују и 

неке активности и садржаји који нису дати у плановима. У предметној настави ученици се 
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изјашњавају путем анкете о укључивању у неку од секција на почетку сваке школске године. 

Ученици имају право да се слободно и добровољно опредељују и укључују у слободне 

актививности за које имају интересовања. Ученику се не може ускратити учешће због слабог 

успеха у учењу или због других разлога. Ученици, чланови секције, активно учествују у 

програмирању рада секције, њеним садржајима, методама и организацији рада. 

Веома је значајно што се на овим активностима ради на развијању духа другарства, 

толеранције на различитости, спремност пружања помоћи и подршке другима, духа тимског 

рада.  

 

 

Кроз организовање слободних активностио стварују се следећи задаци: 

- Проширивање и продубљивање постојећих, као и стицање нових знања и умећа у 

складу са интересима детета 

- Мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан рад 

- Задовољавање специфичних интересовања ученика 

- Развијање индивидуалних склоности и способности ученика 

- Креативније и организованије коришћење слободног времена кроз стваралаштво, 

забаву и учење 

- Подстицање културног и духовног живота у средини. 

 

Врсте слободних 

активности и назив секције 

Задужени наставник Годишњи фонд часова 

Хор у млађим разредима 

(ученици се социјализују, 

сагледавају вредност 

заједничког учешћа у 

постизању одређеног 

уметничког израза, развијају 

слух и ритам, гласовне 

могућности, негују естетске 

вредности, развијају 

адекватан музички укус. 

Наступ хора предвиђен је на 

свим јавним 

манифестацијама школе. ) 

Лепосава Андрић 36 

Хор у старијим разредима 

(ученици се социјализују, 

сагледавају вредност 

заједничког учешћа у 

постизању одређеног 

уметничког израза, развијају 

слух и ритам, гласовне 

могућности, негују естетске 

вредности, развијају 

адекватан музички укус. 

Наступ хора предвиђен је на 

свим јавним 

манифестацијама школе) 

Предраг Дрезгић 36 

Драмско-рецитаторска  

секција 

(-упућивање ученика у 

правилно изговарање, 

Наташа Томић 36 
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наглашавање и акцентовање 

поезије, учешће рецитатора 

у школским приредбама и 

програмима, избор песама 

за такмичење, припрема 

ученика и учешће на 

школском такмичењи и 

смотри рецитатора, сусрети 

са песницима у библиотеци 

града или Школи 

- 

припрема 

краћих представа и наступи 

на приредбама) 
 

 

 

Драмско-рецитаторска 

секција 

(-упућивање ученика у 

правилно изговарање, 

наглашавање и акцентовање 

поезије, учешће рецитатора 

у школским приредбама и 

програмима, избор песама 

за такмичење, припрема 

ученика и учешће на 

школском такмичењи и 

смотри рецитатора, сусрети 

са песницима у библиотеци 

града или Школи 

- 

припрема 

краћих представа и наступи 

на приредбама) 

Драгана Јоцић 36 

Информатичко-

програмерска секција 

(упознавање ученика са 

основним софтверима за 

израду програма, употреба 

одређеног програмског 

језика за израду програма и 

припреме за такмичење) 

 

Татјана Алимпић 36 

Ликовна секција 

(упознавање ученика са 

различитим методама и 

стиловима изражавања у 

ликовној култури, израда 

цртежа, слика, предмета, 

постављање изложби у 

холовима школе, учешће у 

Данка Милићевић 36 
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градским манифестацијама 

везаним за овај предмет, 

учешће на разним 

конкурсима, посете 

изложбеним поставкама у 

граду) 

 

 

 

 

 

 

IX ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 Програм професионалне орјентације настао је у нашој школи и реализује се са циљем 

да оспособи ученике за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота. Ради праћења индивидуалних склоности ученика и 

пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима у избору средње 

школе и занимања , школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу су 

стручни сарадници, поједини предметни професори и одељењске старешине ученика осмог 

разреда. У остваривању циљева и задатака професионалне оријентације учествоваће сви 

професори кроз наставу свог предмета. Професори имају задатак да уочавају израженије 

склоности код ученика и предузимају мере за њихово подстицање и развој у редовној настави. 

Наша школа сарађује са средњим школама како би ученици били боље упознати са 

могућностима наставка школовања са једне стране, а са друге стране како би се према 

жељама, аспирацијама, могућностима лакше одлучили за одговарајућу средњу школу. 

Професионална оријентација као интегрална и посебна стручна активност, остварује се у 

наставним и ваннаставним активностима. 

Кроз садржаје наставе и ваннаставних активности, сви наставници, разредне старешине и 

одељенске заједнице, руководиоци секција су дужни да остварују следеће послове и задатке: 

 

Професионално васпитање : 

-развијање свести о вредности људског рада и превазилажење предрасуда о појединим 

врстама рада (образовним профилима), 

-развијање радних навика, културе рада и позитивне мотивације према изабраном занимању, 

-формирање активног става према сопственом избору врсте рада, образовању и 

професионалном развоју уопште 

 

 

Праћење професионалног развоја: 

-Праћење напредовања и прилагођавања ученика у појединим наставним и ванна-ставним 

активностима, као и у односу на изабрани образовни профил и подручје рада. 

-Идентификовање ученика који нису у могућности да заврше образовање у изабраном 

подручју рада и њихово преусмеравање. 

-Подстицање развоја ученика завршних разреда који имају способности и склоности за 

настављање образовања и рад на њиховом усмеравању. 

-Подстицање и оспособљавање ученика за самообразовање 

 

Професионално информисање : 
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Професионално информисање је добрим делом уграђено у програм рада                                                                    

одељенских заједница и из ове области биће реализовани следећи садржаји: 

-информисање ученика о карактеристикама изабраног образовног профила (занимања) и 

подручје рада на разредном часу, 

-информисање ученика о друштвеним потребама за кадровима струке и образовних профила 

који се изучавају у нашој школи, 

-пружање информације о профилима и средњим школама, 

-омогућавање ученицима да у оквиру практичног рада проверавају своје радне способности у 

одабраном образовном профилу, подручју рада и правцу даљег образовања, 

-обављање разговора са родитељима и информисање у вези професионалног усмеравања и 

развоја њихове деце. 

- у циљу ангажовања ученика и њиховог активног односа према сопственом професионалном 

развоју, повећаној одговорности и самосталности ученици ће бити подстицани на 

перманентно прикупљање информација о занимањима, као и прикупљање експоната за 

допуњавање постојеће изложбе занимања у школи. 

 

 

Посете радним и образовним организацијама : 

-Посета радним организацијама и стручним екскурзијама ученици ће стицати 

реалну слику о занимањима путем сагледавања начина. услова и средстава рада као и психо-

физичких захтева за поједина занимања. 

Организовање трибине за родитеље ученика основних школа и указивање на 

улогу родитеља при избору животног позива, као и могућностима школовања на нивоу града. 

 

 

 

Професионално саветовање : 

Професионално саветовање представља најсложенији облик рада у 

професионалној оријентацији. То је стручно вођен процес усмерен на мењање понашања у 

правцу оптималног професионалног развоја ученика и по правилу ово саветовање води 

психолог. 

Саветодавна помоћ ће бити омогућена свим ученицима, а посебно ученицима 

који не успевају да сагледају програм образовања, који имају емоционално-социјалне и 

здравствене тешкоће у развоју, код којих постоји несклад између жеља и психофизичких 

могућности, који су обдарени и талентовани, као и ученицима који у процесу образовања 

стекну хронична обољења или озбиљне телесне повреде. 

 

Садржај активности Време реализације Носиоци активности 

Планирање активности за 

наредну шлколску годину , уз 

поштовање законске 

регулативе 

Почетак школске године Управа школе 

Тим за профрсионалну 

орјентацију 

Испитивање различитих 

потреба , могућности и 

интресовања код ученика 

Током школске године Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Органозовање ваннаставних 

активности (секције, 

допунска и додатна настава, 

Почетак школске године Одељењске старешине 

Предметни наставници 
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школа програмирања) у 

складу са интересовањима и 

могућностима школе. 

Упознавање са светом рада и 

занимања и система средњег 

образовања (кроз редовну 

наставу, часове одељењске 

заједнице) 

Током школске године Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Сагледавање професионалних 

интересовања и способности 

код ученика 8. разреда 

(тестирање) 

април-мај Психолог 

Информисање ученика 

(панои,презентације, 

индивидуални разговори) 

Током школске године Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Тим за ПО 

Инфорисање родитеља 

поводом надстављања 

школовања ученика 

(индивидуални разговори, 

тематски родитељски 

састанци) 

Током школске године Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Информисање и ученика и 

родитеља о резултатима 

тестирања ученика 

Мај Тим за ПО 

Презентација средњих школа 

у оквиру наше школе 

Током школске године Тим за ПО 

Релевантне установе 

Сарадња Тима за ПО са 

осталим тимовима по 

потреби 

Током школске године Тим за ПО 

Остали тимови 

Анализа уписа остварених 

жеља код ученика и на основу 

тога израда акционог плана за 

наредни период 

јун-август Директор 

Стручни сарадници 

Тим за ПО 

Израда годишњег извештаја о 

раду из области ПО и 

вредновање активности 

јун-август Тим за ПО 

План мера и активности које 

ће унапредити резултате из 

облати ПО 

август Тим за ПО 
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X ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

  

 Према члану 44. Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 

55/2013), школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите 

ученика, посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, спровођењу 

редовних систематских лекарских прегледа и вакцинација, у складу са законом.  

 

Овим планом ставља се нагласак на:  

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима; 

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље: 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика. 

 

План здравственог васпитања и образовања реализоваће одељенски старешина, предметни 

наставници и педагог од I до VIII разреда на часовима редовне наставе и часовима 

одељенског старешине.  

Контрола и заштита здравља ученика, као облик превенције, обезбедиће се у континуираној 

сарадњи са Домом здравља.  

Систематски и контролни прегледи обављаће се континуирано и предузимати потребне мере.  

Особе задужене за сарадњу са установама социјалне и здравствене заштите: Снежана 

Ковачевић и Лепосава Андрић. 

 

САДРЖАЈ РАЗРЕД НОСИОЦИ 

Лична хигијена. I-II Одељенски старешина 

Хигијена становања. I-IV Одељенски старешина 

Правилно држање тела. I-VIII Наставник физичког 

васпитања Одељенски 

старешина 

Пубертет – промене.  

Пушење и алкохолизам – ризично понашање 

V Одељенски старешина  

Педагог 

Алкохолизам и пушење – погрешан избор. 

Како рећи не дрогама и алкохолу? 

VI Одељенски старешина 

Педагог 

Дом здравља 

Одржавање личне и опште хигијене.  V-VI Одељенски старешина 

Правила исхрана – основ човековог здравља V-VI Одељенски старешина 

Хумани односи међу половима VII Одељенски старешина  
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Психолог 

Однос према болестима и лековима  I-VIII Одељенски старешина 

Психолог 

Адолесценција као животно доба V-VIII Одељенски старешина 

Алкохол и дуван – штетне последице на млад 

организам 

VII Одељенски старешина 

Програм борбе против трговине људима VII, VIII Волонтери Црвеног крста 

Превенција болести зависности (пушење, 

алкохол, дрога). 

Заразне и полно преносиве болести.  

Од радозналости до зависности.  

Ментално здравље младих и шта ја могу да 

учиним.  

Како рећи не дрогама? 

VIII Одељенски старешина  

Одражавање личне и опште хигијене СИДА.  

Правилан исхрана – основ човековог здравља. 

VII – VIII Одељенски старешина 

Психолог 

Систематски прегледи.  I-VIII Одељенски старешина  

Родитељи 

 

 

XI ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 Према члану 45, Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 

55/2013), школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно 

ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите.  
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САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Праћење породичних и социјалних 

услова ученика  

Септембар Психолог, одељенске 

старешине 

Пружање подршке ученицима којима је 

потребна социјална заштита (разговори 

и саветовања и сл.) 

Током школске 

године 

Одељењске старешине и 

психолог 

Пружање подршке породицама ученика  

којима је потребна социјална заштита 

(разговори, саветовања и сл.) 

Током школске 

године 

Одељењске старешине и 

психолог 

Предузимање потребних активности за 

редовно похађање наставе ученика који 

често изостају (телефонски и писмени 

позиви, разговори и сл.) 

Током школске 

године 

Одељењске старешине и 

психолог 

Организовање акција прикупљања 

средстава за децу из осетљивих 

друштвених група. 

Током целе године  Одељенске старешине 

Организовање радионице „Сви смо 

једнаки“ 

Октобар  новембар  Одељенске старешине, 

Психолог 

Сарадња са релевантним установама 

које се баве социјалном, здравственом 

заштитом и помоћи (Црвени крст, 

Центар за социјални рад, Дом здравља и 

др.) 

Током школске 

године 

Одељењске старешине и 

психолог 

Праћење адаптације ученика по ИОП-у  Током године  Одељенске старешине 

 

 

 

 

 

XII ПЛАН ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Према члану 46, Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 

55/2013), заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, 

као и очување природних ресурса.  

 Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Школа има велику улогу у 

развијању еколошке свести ученика и формирању позитивних ставова према природи и 

животној средини. Поводом међународног Дана заштите животне средине школа планира 

различите активности којима ће се ученици упутити у област еколошког – естетског – 

здравственог васпитања.  

 



32 

 

 У циљу заштите и унапређења животне средине предвиђамо следеће активности: 

− акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине,  

− учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије,  

− дечија маштарија на тему екологије,  

− укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире,  

− укључивање у рад градских еколошких организација предавања везана за екологију 

 

Школа ће наставити сарадњу са Центром за рециклажу. Тим поводом, током школске 

године ученици прикупљају стари папир и лименке.  

Овај програм не треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене 

области ваннаставног рада, већ треба да буде заступљен у свим областима и свим предметима.  

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Обићи школско двориште и утврдити 

постојеће стање 

Септембар Биолог, помоћни радници 

 

Уређење учионица  Током целе године Одељенске старешине 

Уређење ходника Током целе године Одељенске старешине 

Побољшати цветну башту на 

службеном улазу у школу  

Септембар Биолог, одељенске старешине 

Обезбеђивање финансијских средстава 

за куповину садног материјала 

Март Одељенске старешине 

Садња нових врста. Акција-учешће 

свих одељенских заједница 

Март Одељенске старешине 

 

 У току целе школске године ће се пратити рад одељенских заједница на уређењу 

школе, а све са циљем обезбеђивања квалитетних услова средине у којој се учи, борави и 

ради.  

 

 

XIII ПРОГРАМ САРДАЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са 

локалном самоуправом. Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице 

локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, 

нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. Ова сарадња одвија се и на територији 

издвојених одељења. Као оснивач школе локална самоуправа значајно утиче на рад школе, а 

првенствено кроз различите облике финансирања, од свакодневног рада, до унапређења 

материјалнотехничких услова. Одељење за друштвене делатности, односно просветна 

инспекција прати рад школе, а такође и друге инспекцијске службе. 
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Активности  Начин 

реализације  

Носиоци активности  Време реализације 

Достављање свих 

извештаја о раду 

школе у претходној 

школској години 

Секретар школе 

доставља 

извештаје 

Општинској 

просветној 

инспекцији 

директор, помоћник 

директора и стручни 

сарадници  припремају 

извештаје 

15.септембар 

Достављање 

Годишњег плана 

рада школе за 

наредну годину и 

Школски програм / 

који се доноси за 4 

године / 

Секретар школе 

доставља 

извештаје 

Општинској 

просветној 

инспекцији 

директор, помоћник 

директора и стручни 

сарадници  припремају 

извештаје 

15.септембар 

Спискови ученика 

и наставника који 

имају право на 

месечне карте / 

материјална 

накнада за исте / 

секретар школе 

доставља 

спискове 

Општинској 

просветној 

инспекцији  

ОС, наставници, 

секретар школе 

7.септембар  

секретар школе 

доставља спискове 

Општинској просветној 

инспекцији  

Израда различитих 

финансијских 

извештаја и 

финнсијских 

планова , рачуни, 

изводи, 

потраживања 

школе, 

полугодишњи и 

годишњи 

извештаји  

шеф 

рачуноводства 

доставља 

податке сектору 

за друштвене 

делатности  

директор школе и шеф 

рачуноводства сваког 

месеца током године 

Израда различитих 

финансијских 

извештаја и 

финнсијских планова , 

рачуни, изводи, 

потраживања школе, 

полугодишњи и 

годишњи извештаји  

Избор предсавника 

локалне 

самоуправе у 

Школски одбор  

секретар 

доставља захтев 

у склади са 

процедуром када 

је то потребно  

Школски одбор, 

директор и секретар 

школе када је потребно 

да се бира нови члан 

Избор предсавника 

локалне самоуправе у 

Школски одбор  

Учешће на 

пројектима за 

средства 

унапређења 

материјално 

техничких 

услова рада  

достављање потребне 

документације на 

конкурс  

помоћник директора, 

дитектор, остали 

учесници израде током 

године 

Присуство 

раличитим 

састанцима 

везаним за рад 

школе  

учешће 

директора, 

помоћника 

директора, шефа 

рачуноводства, 

секретара  

директор, помоћник, 

шеф рачуноводства, 

секретар током године 

Присуство раличитим 

састанцима везаним за 

рад школе  

Присуство 

представника 

локалне 

пријем ученика 

1. разреда, 

прослеве Дана 

директор, помоћник 

директора, чланови 

Школског одбора током 

Присуство 

представника локалне 

самоуправе у неким 
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самоуправе у 

неким 

активностима 

школе  

школе, Светог 

Саве, посета 

делегација ван 

града школе и 

сл.  

године активностима школе  

Разни 

инспекцијски 

прегледи везани за 

припремљеност 

школе за рад и рад 

током године  

обилазак 

инспектора  

секретар школе, 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници током године 

Разни инспекцијски 

прегледи везани за 

припремљеност школе 

за рад и рад током 

године  

Сарадња са месним 

канцеларијама на 

чијим територијама 

се налази матична 

школа и издвојена 

одељења  

разматрање 

проблема 

везаних за рад 

школе и 

решавање истих  

директор, представници 

месних заједница током 

године 

Сарадња са месним 

канцеларијама на чијим 

територијама се налази 

матична школа и 

издвојена одељења  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 

заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 

поверења. Ова сарадња се одвија кроз индивидуалне и групне разговоре, одељењске и 

повремене опште родитељске састанке, рад Савета родитеља школе и укључивање родитеља 

у разне културне, друштвене, хуманитарне спортске и пројектне активности. Родитељи имају 

своје представнике у Школском одбору, које бирају из чланова Савета родитеља школе. Савет 

родитеља школе бира се сваке школске године до 15. септембра, чине га по један представник 
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сваког одељења школе и предшколских група. Годишњим планом рада прецизније се одређује 

рад савета родитеља школе. 

 

 

 

Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

Време реализације 

Први 

родитељски 

састанци – 

информисање 

родитеља о 

изменама у 

законима и 

програмима, 

упознавање са 

календаром рада 

сваке школске 

године, распоредом 

часова, терминима 

за индивидуалне 

разговоре и избору 

дестинација за 

излете, наставу у 

природи и 

ексурзије, врши се 

избор 

представника у 

Савет родитеља 

школе у сваком 

одељењу 

За родитеље 

предшколских група и 

ученика првог разреда 

општи родитељски са 

приредбом, а потом у 

свим одељењима 

одржани родитељски 

састанци  

одељењске 

старешине  

прва седмица 

септембра  

Родитељски 

сатанци током 

године на којима се 

разматра успех 

одељења, васпитно 

дисциплинске 

мере, реализација 

образовно 

васпитног рада / 

редовна настава, 

допунска и 

додатна, 

такмичења, пробна 

тестирања итд/ 

одржани 

родитељски састанци 

Одељењске 

старешине 

На крају сваког 

тромесечја 

Учешће 

родитеља у избору 

уџбеника  

информисање 

родитеља о избору 

уџбеника  

састанак 

Савет родитеља  

март 

Избор 

агенција за 

реализацију излета, 

екскурзија, наставе 

састанци 

представника 

родитеља и избор  

родитељи и 

одељењске 

старешине  

септембар, 

октобар 



36 

 

у природи и 

екскурзија – 

представници 

родитеља  

Присуство 

часовима у данима 

отворених врата  

сваког месеца 

један дан у седмици / 

школа утврђује и 

информише родитеље 

који су то дани / 

родитељи могу да 

присуствују часу или 

часовима у одељењу 

свог детета  

наставници, 

родитељи  

једном месечно 

према утврђеном 

распореду 

Организација 

другарске вечери за 

ученике осмог 

разреда  

разматрање 

понуда и избор 

објекта  

представници 

родитеља и ученика 

8. разреда мај 

Организација 

другарске већери за 

ученике осмог разреда  

Анкетирање 

родитеља о 

квалитету сарадње 

школе са 

породицом и 

анкетирање 

родитеља у 

процесу 

самовредновања 

рада школе  

анкетирани по 

2-3 родитеља из 

сваког одељење школе 

на крају првог 

полугодишта , 

анкетирање чланова 

Савета родитеља 

школе на крају другог 

полугодишта, 

анкетирање родитеља 

у процесу 

самовредновања 

ОС и стручни 

сарадници 

јануар и јуни, по 

плану самовредновања 

Ангажовање 

родитеља у Тиму за 

превенцију насиља, 

Тиму за школско 

развојно 

планирање, Тиму 

за самовредновању 

и Тимовима за 

подршку 

ученицима који 

раде по ИОП-у и 

Тиму за превенцију 

насиља 

учешће на 

седницама наведених 

тимова и другим 

активностима тих 

тимова  

чланови 

тимова, родитељи  

током године 

Информиса

ње родитеља о 

разним 

обавештењима 

Постављена 

обавештења и 

ажурирање сајта 

помоћник 

директора, 

наставник 

информатике, 

директор, 

наставници и 

стручни срадници 

Током године  

Присуство 

родитеља разним 

културним и 

присусутво 

приредбама , 

изложбама, 

 Током године 
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друштвеним 

активностима – 

приредбе, 

прославе, 

креативне 

радионице, 

реализација 

наставе, 

реализација 

хуманитарних 

активности, 

присуство 

промоцији 

најуспешнијих 

ученика 8. разреда 

и промоција 

најуспешнијих 

такмичара , пријем 

родитеља ученика 

носиоца Вукове 

дипломе  

такмичења, одржани 

часови родитеља у 

настави, присуство 

промоцији 

најуспешнијих 

Индивидуал

ни разговори, 

саветодавни рад и 

помоћ у решавању 

проблема везаних 

за дете  

разговори, 

помоћ, упућивање на 

друге институције  

ОС, стручни 

сарадници, директор 

и помоћник  

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Екскурзије, излети, настава у природи, летовање и кампови су ваннаставни облици 

рада који се остварују ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма 

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

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

рекреактивно-здравствени опоравак ученика. Екскурзија и излет се организују уз претходну 

писмену сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда и ако су обезбеђени 

одговарајући услови за остваривање циљева и задатака екскурзије и излета.  



38 

 

За разредну наставу реализује се једнодневни излет на дестинације које одаберу 

васпитачи и учитељи, водећи рачуна о претходним искуствима са дестинацијама. 

За ученике предметне наставе организују се једнодневне,односно дводневне ексурзије. 

Дестинације, време реализације и трајање прецизира се годишњим планом рада сваке 

школске године. Прилико реализације излета, наставе у природи и ексурзија за све узрасте 

сачиниће се посебни планови извођења, уз конкретизацију свих активности које ће се 

реализовати током путовања и боравка на одабраним дестинацијама. Родитељи ће на 

родитељским састанцима и Савету родитељ бити обавештени о предложеним дестинацијама 

и терминима и упознати са процедурама за реализацију. Након реализације разматраће се 

извештају на родитељским састанцима, седницама Савета родитеља школе, Наставничког 

већа и Школског одбора. 

Основни циљеви излета и ексурзија су: 

-упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима окружења 

кроз који путују и окружења у ком бораве 

-проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава током боравка везаних за 

садржаје из различитих предмета, а посебно из историје, географије, биологије, ликовне 

културе, техничког и српског језика 

-повезивање теоретских знања са практичним искуствима 

-развијање одговорног односа према природи, културној баштини и понашања у складу са 

друштвеним нормама 

-поштовање правила понашања у различитим окружњима и приликом обилазака различитих 

културних споменика, верских објеката, музеја, галерија и сл. 

-развијање другарских односа, толеранције на различитости, уважавање потреба других и 

ненасилно решавање конфликта 

-развијање еколошких навика и чување животне средине 

 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Предлози 

одељењских већа о 

дестинацијама 

екскурзија, излета и 

наставе у природи за 

све узрасте 

На седници 

Наставничког већа 

утврђен и усвојен 

предлог 

Руководиоци 

одељењских већа 

Помоћник директора 

До 1. септембра 

Инфромисање 

родитеља о 

овим предлозима на 

родитељским 

састанцима и 

Савету родитеља 

 

-на одељеским 

родитељским и 

седници 

Савета родитеља 

школе 

Одељењске старешине 

и родитељи 

Прва и друга 

седмица септембра 

Одређивањем 

дневница за 

наставнике на 

седници 

Савета родитеља 

-усвојена висина 

дневница 

-председник 

Савета родитеља 

до 15. 

септембра 

Анкетирање 

родитеља о 

настави у природи, 

екскурзијама и 

излетима 

-припрема анкета  

-руководиоци 

одељењских већа, 

помоћник 

директора, ОС, 

секретар школе 

-током треће и 

четврте 

седмице 

недеље 

октобра 

Расписивање 

тендера, 

-прикупљена 

тендерска 

-секретар школе, 

помоћник 
у октобру 
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прикупљање понуда, 

састанци 

представника 

родитеља и избор 

агенција 

документација, 

одржани 

састанци и извршен 

избор 

директора, 

представници 

родитеља 

Реализација 

одабраних 

излета, наставе у 

природи и 

екскурзија 

-одржане ексурзије , 

излети и настави у 

природи 

ОС,  

Према 

календару 

сваке школске 

године 

Анализа 

реализованих 

излета, наставе у 

природи и 

екскурзија на 

родитељским 

састанцима, седници 

Наставничког већа 

школе, 

Савету родитеља 

школе, 

Школски одбор 

-одржани родитељски 

састанци и седнице 

-ОС, вође пута, 

председник 

Савета родитеља 

и директор 

после 

реализације 

активности 

Постављање паноа 

са 

сликама на огласне 

табле у 

одељења, израда 

ЦД-ова за 

ученике и прикази 

реализованих 

активности  

-урађене презентације 

екскурзија и наставе у 

природи 

-ОС, чланови 

новинарске 

секције, 

лице 

задужено за сајт 

школе, 

 

после 

реализације 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 
У школи постоји библиотекар,  али део тог посла обављају и наставнице српског језика.  

Циљ 

Подстицање и развијање навике читања код ученика. Читање и разумевање прчитаног, 

каоо и учење коришћења различитих извора знања и информација, сналажење у библиотеци, 

познавање начела класификације и обучавање за коришћење референтних збирки и каталога 

ради даљег напредовања у учењу. 

Задаци 
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- У сарадњи са разредним старешинама, учитељима и ученицима на различите 

начине настоје да ученицима приближе књиге 

- Набавка , обрада и дистрибуција књига и другог библиотечког материјала 

потребног ученицима и наставницима у остваривању наставног плана и програма . 

- Праћење издавачке делатности на плану дечје, научно – популарне и стручне 

литературе, развијање љубави према књизи, организовање активних читалаца и читање 

најновијих издања савремене литературе у циљу развијања љубави према читању, тумачењу 

дела и израженој артикулацији текста . 

- Упућивање ученика у коришћење различитих облика информација , повезивање 

са широм друштвеном средином на културном плану, интензивна сарадња са другим 

школским библиотекама, Библиотеком Шабачком. 

АКТИВНОСТИ 

 

 

ВРЕМЕ 
НОСИОЦИ 

УЗРАСТ 

УЧЕНИК

А / 

РАЗРЕД 

Сређивање библиотеке. 

Септембар 
Библиотекар 

Наставници 
I - VIII 

Упис нових чланова у школску библиотеку. 

Издавање књига ученицима и наставницима (током целе 

године). 

Набавка нових књига  и осталих огледних наставних 

средстава на Сајму књига у Београду. 

Стручна обрада нових и добијених књига (печатирање, 

сигнирање, каталогизација, упис у књигу инвентара и 

смештај). 

Октобар 

Библиотекар 

 

Учешће на литерарним и ликовним конкурсима (током целе 

године). 

I - VIII 
Вођење евиденције о корисницима публикација. 

Израда статистичког извештаја о броју и врсти прочитаних 

публикација (током целе године). 

Новембар 

 

Обучавање ученика за рад у библиотеци. 

I - VIII Акција : поклон – књига библиотеци (континуирано током 

целе школске године ) 
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Упознавање свих ученика првог разреда са школском 

библиотеком, лепим понашањем у библиотеци и начином 

коришћења библиотечког фонда. 

Сарадња са учитељима о повезивању наставног садржаја са 

постојећим фондом. 

Децембар 

Библиотекар 

Наставници 

Учитељи 

I - VIII 

Припрема ученика за такмичење рецитатора (одабир песме, 

одабир песника, начин изговора…) 

Припрема паноа за Нову годину. 

Отпис дотрајалих и неупотребљивих књига. 

Библиотекар 

Наставничко 

веће 

 

Сумирање резултата у протеклој календарској години. 
 

Помоћ при организацији Светосавске приредбе(израда 

позивница, паноа...).  

У циљу васпитно-образовних задатака организовање 

индивидуалног и групног рада са ученицима. Јануар 

Библиотекар 

Учитељи 
I - VIII 

Упућивање на правилно коришћење и руковање књигама 

(рад са ученицима). 

Фебруар 

Организовање посете Шабачкој библиотеци ученика првог 

разреда. 

Сарадња са управом и стручном службом школе. Библиотекар 

Педагог 
 

Акција - Књигом оплеменимо наш простор (израда колажа, 

урамљивање портрета писаца, лепо писање појединих 

текстова …) Март 

 I - VIII 

Учешће у културним и јавним активностима у школи.  
  

Набавка књига – награда и печатирање, писање диплома 

најуспешнијим ученицима у школској 2018/19. години. 

Април Библиотекар 

 

Наруџбина уџбеника за следећу школску годину и сарадња 

са издавачким кућама.  

Сређивање библиотечког фонда. 
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XVII ОСТАЛИ САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

    1)  ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

 Циљ програма рада Ученичког парламента је укључивање ученика у живот школе, 

развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавање свог 

мишљења, како би се код ученика развила одговорност, демократски дух, смисао за сарадњу, 

толеранција, хуманост и активно учешће у образовно – васпитним активностима школе. 

Планирање за наредну школску годину (финансијски план, 

оперативни план, план усавршавања библиотекара и 

библиотеке). 
 

Прикупљање књига позајмљених у току године. 
 

Сређивање статистичких података о набавци, прочитаности 

и укупној искоришћености библиотечког фонда. 

Јун 

Библиотекар 

Наставничко 

веће 

 

Избор најбољег одељења и појединца, према броју 

прочитаних књига.  

Израда Извештаја о раду и презентовање на последњем 

наставничком већу у школској 2018/19.години.  

Израда плана и програма рада школске библиотеке за 

наредну школску годину  
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Активност Време Носиоци активности 

Избор нових чланова за 

Ученички парламент 

Септембар Одељењске старешине, 

стручни сарадници и 

ученици 

Избор Председништва 

парламента. 

Септембар  

Октобар 

Парламентарци и задужени 

наставници 

Избор чланова, три 

представника у Тима у за 

безбедност ученика. 

Септембар  

Октобар 

Парламентарци и задужени 

наставници 

Тим за безбедност 

Сарадња са тимовима у 

школи по потреби 

Током школске године Парламентарци 

Координатори тимова 

Учешће на спортским и 

другим такмичењима и 

организацији манифестација 

ученика у школи и ван ње. 

Током школске године Парламентарци и задужени 

наставници 

Организовање хуманитарних 

активности.  

Током школске године УП у сарадњи са Црвеним 

крстом 

Учешће у изменама и 

допунама школске 

документације (нпр. 

Правилника о понашању 

ученика и сл.), по потреби.  

Током школске године Управа школе 

Парламентарци 

Учешће у унапређивању 

образовно – васпитног 

процеса у школи (давање 

идеја, предлога и сл).  

Током школске године Парламентарци и задужени 

наставници 

Учешће у евалуацији рада 

Ученичког парламента – 

годишњи извештај о раду 

парламента.  

 Јун Парламентарци и задужени 

наставници 

Давање предлога мера и 

активности за наредну 

школску годину. 

 Јун, Август  Парламентарци и задужени 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПРОГРАМ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и педагошке 

документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног 

плана установе, базе података у оквиру јединственог информационог система просвете, 

стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања спроведених у установе, 

ефеката реализованих активности у пројектима и других извора, затим на основу праћења 

различитих активности образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, стручних 
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дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и др..Тим за самовредновање прикупља и 

обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмети 

самовредновања на основу обрађених података. Са циљем да што реалније сагледамо јаке и 

слабе стране наше школе и на основу тога направимо план за наредни период, који ће још 

више унапредити живот и рад, у школи реализујемо Програм за самовредновање рада школе, 

како би допринели још бољим постигнућима наших ученика, трудећи се да пратимо њихове 

могућности, потребе и интересовања. 

 

 

Активности Носилац активности Временска динамика 

Усклађивање 

активности са Развојним 

планом школе.  

Тим за 

самовредновање Тим за 

Развојно планирање 

Током школске године 

Праћење Правилника 

о стандардима квалитета рада 

установе.  

Тим за 

самовредновање Актив за 

развојно планирање 

Током школске године 

Редовно одржавање 

састанака Тима.  

Тим за 

самовредновање  

 Током школске године 

Уредно вођење 

записника са састанака Тима.  

Тим за 

самовредновање 

Током школске године 

Конкретизовање 

носиоца активности и подела 

задужења у оквиру тима. 

Тим за 

самовредновање 

СептембарОктобар 

Избор области 

квалитета која се вреднује 

(једна или више).  

Тим за 

самовредновање Наставничко 

веће 

СептембарОктобар 

Договор о 

стандардима, индикаторима и 

нивоима које треба 

преиспитати. 

Тим за 

самовредновање 

СептембарОктобар 

Дефинисање 

активности у оквиру 

задатака, који ће допринети 

остваривању приоритетних 

циљева  

Тим за 

самовредновање 

СептембарОктобар 

Одабир инструмената 

и техника које ће се 

користити при 

самовредновању 

Тим за 

самовредновање 

Током школске године 

Одредити начине 

праћења реализације 

активности.  

Тим за 

самовредновање 

Током школске године 

Обрада и анализа 

добијених података 

Тим за 

самовредновање 

Током школске године 

Уочавање јаких и 

слабих страна школе 

Тим за 

самовредновање 

Током школске године 

Сарадња са 

Педагошким колегијумом, 

стручним већима и осталим 

тимовима (Тимом за равојно 

планирање, Тимом за 

Координатори осталих 

школских тимова Педагошки 

колегијум Тим за 

самовредновање рада школе 

Руководиоци стручних већа 

Током школске године 
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подршку, Ученичким 

парламентом, Тимом за 

безбедност, Тимом за 

инклузију...) Анкетирање, 

праћење, предлози, 

сугестије...  

Презентовање 

резултата самовредновања 

( панои,pptx презентација, 

преко УП, Савета родитеља, 

Школског одбора, 

Наставничког већа, Сајта 

школе, медија и сл )  

Директор Тима за 

самовредновање 

Током школске године 

Давање предлога у 

вези са унапређивањем 

уочених слабости (акциони 

план), са дефинисањем 

критеријума 

Директор Тима за 

самовредновање 

Јун/Август 

Уграђивање акционог 

плана у Годишњи план 

установе.  

Тим за 

самовредновање Наставничко 

веће Савет родитеља 

Школски одбор 

Август 

Реализација плана Тим за 

самовредновање 

Током године 

Евалуација плана Тим за 

самовредновање 

Јун 

Израда годишњег 

извештаја о раду Тима за 

самовредновање.  

Тим за 

самовредновање Јелена 

Костадиновић, координатор 

Јун 

Дефинисање даљих 

активности ради непрекидног 

унапређења квалитета рада. 

Директор Тим за 

самовредновање Наставничко 

веће 

Август Током године 

На основу резултата 

самовредновања (извештаја) 

конципирати израду новог 

Развојног плана школе. 

Тим за 

самовредновање Тим за 

Развојно планирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА 

(АЛКОХОЛИЗАМ, НАРКОМАНИЈА, СИДА, ТРГОВИНА ЉУДИМА И 

МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА) 

 

 

 Циљ програма превенције ризичних облика понашања је формирање слободне, хумане 

и моралне личности, способне за критичко мишљење и доношење одлука, пружањем 
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неопхоних знања која су значајна за формирање ставова и вредности као и понашања која 

карактеришу такву личност. 

 Све активности у школи су у одређеној мери усмерене ка овом циљу и сви програми 

доприносе његовом остваривању. С обзиром на специфичност ове проблематике и уз 

поштовање законске регулативе у школи је формиран тим за превенцију и сачињен програм 

превенције ризичних облика понашања где се посебно пажња посвећује подизању нивоа 

знања ученика о ризичним облицима понашања. Носиоци активности су одељењске 

старешине, као и наставници биологије, хемије и физичког васпитања и стручни сарадници. 

 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ     ВРЕМЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Организовање предавања, 

радионица, трибина, израда 

паноа на тему превенције 

ризичних облика понашања, 

за ученике и родитеље 

Током 

школске 

године 

Предметни наставници, 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Релевантни стручњаци 

Кроз садржај наставних и 

ваннаставних активности 

обрадити садржаје о 

превенцији ризичних облика 

понашања 

Током 

школске 

године 

Предметни наставници 

Примена анкета, интеријуа и 

осталих инструмената у 

прикупљању потребних 

података 

Током 

школске 

године 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Праћење и рад са ученицима 

који показују склоност ка 

проблематичном понашању 

Током 

школске 

године 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Сарадња са 

родитељима/старатељима 

Током 

школске 

године 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Сарадња са релевантним 

установама које доприносе 

превенцији ризичних облика 

понашања (Црвени крст, 

Центар за социјални рад, ПУ 

Шабац, Дом здравља и други) 

Током 

школске 

године 

Задужени наставници 

Стручни сарадници 

Локална заједница 

Сарадња са осталим 

школским тимовима по 

потреби 

Током 

школске 

године 

Тим за превенцију ризичних облика 

понашања 

 

  

 

4)  ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

 Школа реализује Програм припреме ученика за полагање завршног испита, како би 

постигнућа ученика на Завршном испиту била боља у односу на претходни период и у складу 

са успехом ученика током школовања. На тај начин школа повећава свој допринос успеху 

ученика на Завршном испиту. Припремна настава ће се организовати за ученике осмог 
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разреда за припрему за полагање завршног испита у складу са Акционим планом за 

попорављање резултата на Завршном испиту, односно током целе године. Како наведени план 

предвиђа часови припремне наставе ће се реализовати у склопу дневног распореда редовне 

наставе  и према Педагошком уговору са родитељима . Позивају се родитељи да својим 

потписом подрже иницијативу школе да се часови припремне наставе за ученике осмог 

разреда реализују од почетка школске године, а своју децу, ученике ове школе, обавежу на 

редовно похађање часова припремне наставе. 

 

Садржај активности Носиоци активности Времанска динамика 

Одржавање припремних часова за 

Завршни испит 

Предметни наставници Током школске године 

Одржавање припремних часова за 

композитни тест завршног испита 

Предметни наставници Током школске године 

Додатне информације о завршном 

испиту 

Директор 

Помоћник директора 

Март-Мај 

Детаљније упознавање родитеља са 

припремом и реализацијом Завршног 

испита (родитељски састанци) 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Током школске године 

Информисање ученика осмог разреда 

о динамици активности поводом 

Завршног испита (ЧОС) 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Март-Мај 

Информисање ученика о 

организовању Пробног завршног 

испита (ЧОС) 

Одељењске старешине 

Стручни сарадници 

Март-Април 

Информисање родитеља о 

организовању Пробног завршног 

испита (родитељски састанци) 

Одељењске старешине Март-Април 

Праћење сајта Министарства просвете 

поводом Завршног испита- 

преношење информација на школски 

сајт 

Директор 

Координатор за школски 

сајт 

Мај-Јун 

Информисање ученика о резултатима 

пробног Завршног испита 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Мај 

Информисање родитеља о 

резултатима пробног Завршног испита 

Одељењске старешине Мај 

На основу анализе пробног завршног 

испита планирају се кораци и 

реализују се мере за побољшање 

резултата на Завршном испиту 

Стручна већа Мај 

Реализација Завршног испита Директор 

Тим за спровођење 

Завршног испита 

Јун 

Анализа постигнућа ученика на 

завршном испиту, на нивоу школе 

Директор 

Тим за самовредновање 

Јун-Август 

Поређење постигнућа ученика на 

Завршном испиту у односу на прошлу 

Директор 

Тим за самовредновање 

Јун-Август 
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годину, на нивоу школе 

Поређење постигнућа ученика на 

Завршном испиту, на локалном и 

републичком нивоу, на основу 

података Министарства 

Директор 

Тим за самовредновање 

Јун-Август 

На основу свих анализа израђује се 

План припреме за Завршни испит, за 

наредну школску годину 

Директор 

Стручна већа 

Тим за самовредновање 

Август-Септембар 

 

 

 

 

 

5)  ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Са ученицима који спорије напредују у учењу, имају потешкоће у праћењу наставе, 

као и са ученицима са проблемима у понашању, у школи се организује корективни образовно-

васпити рад. Одељењске старешине у сарадњи са предметним наставницима и стручном 

службом  идентификују ученике са потешкоћама и упућују их на разговор у Стручну службу. 

Са тим ученицима се организује корективни рад током читаве школске године и он треба да 

омогући напредовању истих. 

 

Садржај активности Носиоци активности Временска динамика 

Идентификација ученика са 

потешкоћама у учењу и 

понашању 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Током  школске године 

Упутства одељењским 

старешинама за рад са 

учеником 

Стручни сарадници Током школске године 

Реализација 

индивидуализоване наставе 

са ученицима који имају 

потешкоће 

Предметни наставници 

Одељењске старешине 

Током школске године 

Смањење захтева наставних 

садржаја 

Предметни наставници 

Одељењске старешине 

Током школске године 

Одржавање допунске наставе Предметни наставници 

Одељењске старешине 

Током школске године 

Упознавање ученика са 

условима успешног учења, 

развој самопоуздања, 

успешна адаптација 

Психолог Током школске године 

Рад на отклањању 

непожељних облика 

понашања 

Психолог 

 

Током школске године 

Сарадња са родитељима Одељењске старешине 

Стручна служба 

Током школске године 

Израда индивидуалног Тим за ИОП Током школске године 
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образовног плана 

Сарадња са релевантним 

установама (Развојно 

саветовалиште, Центар за 

социјални рад) 

Одељењске старешине 

Стручна служба 

Током школске године 

Сарадња школских тимова Координатори тимова Током школске године 

 

 

 

 

6)   ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Унапређивање васпитно-образовног рада је скуп иновација унетих у току школске 

године посебно у организационој структури, методици и дидактици а код реализације 

наставних садржаја. Планирање иновације са посебном пажњом биће унете у наставни 

процес у текућој школској години.  

 

 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Повећан број угледних часова.  Током године  Наставник  

Вођење ученика у посете културним 

институцијама.  

Септембар – март Одељенске старешине 

Примена савремених техника и метода 

рада 

Током године Наставници  

Обука наставника за израду ИОП-а Октобар Психолог 

Презентација најновије литературе на 

тему побољшања квалитета наставе. 

Током године Наставници 

Дискусија на стручним већима поводом 

вођења документације школе.  

Током године  Председници стручних већа 

 

 

 

 

 

 

XVIII  МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

У изради програма посебно се водило рачуна о усмерености на постизање општих 

међупредметних компетенција. Компетенција се развијају кроз наставу свих предмета и 

примењују у разним ситуацијама при решавању различитих проблема и задатака. Опште 
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предметне компетенције и специфичне предметне компетенције биће посебно издвојене у 

годишњим плановима рада.  

 

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

(Члан 11. Из Закона о основама система образовања и васпитања Сл.Гл. РС 88/2017 и 

27/2018.)  

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су 

потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и 

запошљавање. 

 Кључне компетенције за целоживотно учење су:  

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;  

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине 

посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и 

интеркултурално разумевање;  

3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, 

разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе 

(медицина, транспорт, комуникације и др.);  

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију;  

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, 

управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се 

успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у 

различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи;  

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно 

учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском 

учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама;  

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 

креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и 

управљање пројектима;  

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних 

идеја, искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, ликовна 

уметност и друго. Компетенције из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних 

школских предмета, обухватају и ангажују школска знања на припреми ученика да буду 

конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном 

простору и да компетентно и активно остварују своје грађанске улоге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 (Члан 12. Из Закона о основама система образовања и васпитања Сл.Гл. РС 88/2017 и 

27/2018.)  
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Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.  

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се 

кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење.  

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у 

Републици Србији, су:  

1) компетенција за учење;  

2) одговорно учешће у демократском друштву;  

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према околини;  

6) одговоран однос према здрављу; 

 7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8) рад са подацима и информацијама;  

9) решавање проблема;  

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ 

 

Учење је процес стицања знања и вештина, развијања свести и ставова неопходних за лични 

и професионални развој и активно учешће у друштвеном животу. Способност за 

целоживотно учење обухвата све компетенције које се стичу образовањем. 

 Компетенција за учење основа је целоживотног учења.  

Ученик треба да буде оспособљен и мотивисан да схвати значај учења; изабере одговарајуће 

методе; прати сопствени напредак током учења и усмерава учење у складу са намерама и 

циљем који има. Ученик стиче нова знања и вештине, примењујући претходно учење и 

ваншколско искуство. Развија свест и о стваралачкој природи учења. 

 Истрајан је и превазилази тешкоће у учењу. 

 • Има позитиван и одговоран однос према учењу.  

• Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; 

разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје. 

 • Користи различите изворе информација и има критички однос према њима.  

• Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем  

• Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова 

знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања.  

 

 

 

 

 

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ 

 

Ученик разуме и прихвата значај принципа правде, слободе, солидарности, националне, 

верске, родне и етничке равноправности и одговорности – као темеља демократског друштва, 

активно учествујући у животу школе (одељенска заједница, вршњачки тим, ученички 
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парламент и сл.) и заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са 

својим узрастом. Поштује и залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских права, 

као и личног и националног достојанства. Упознаје себе, развија своје друштвене улоге и јача 

свој идентитет, лични интегритет, самосталност, самопоуздање и позитиван однос према 

другима. Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни 

идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини и понаша се хумано и с уважавањем 

према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења уважавајући супротна гледишта, 

као и усвојене процедуре доношења одлука. 

 • Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.  

• Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и 

способан је да их аргументовано брани.  

• Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

 • Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке 

већине и уважава мишљења мањине.  

• Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном 

дијалогу. 

 • Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, 

еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком 

основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести 

зависности, злостављања животиња, итд.). 

 

 

 

ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 Ученик влада основним значењем појмова култура и естетичка вредност. Eстетичку 

вредност не везује само и искључиво за уметност, већ и за друге садржаје: природне или 

биологистичке (нпр. непоновљивост природе), социолошке или идеолошке (човеково 

деловање на природу, односи унутар заједнице), емотивно-афективне (креативност и 

стваралачко мишљење и понашање2 како појединца, тако и групе) и практичне (појмови, 

модели, поступци, теоријске основе игре, литерарних, ликовних, музичких и сценских облика 

и сл.).  

• Препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су: уметничко 

стваралаштво, национална и светска природна и културна баштина, језичка култура у 

уметничком и у неуметничком домену (свакодневни говор у приватном и јавном животу, 

електронским и штампаним медијима, дизајну и другим видовима комуникације…), научно 

мишљење, друштвени односи, друштво и појаве у друштву.  

• Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме 

њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским 

контекстом и доприноси очувању природних и културних добара. 

 • Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким 

и неуметничким пољима свог деловања.  

• Употребљава основне појмове, схеме и правила која припадају теоријама уметничких грана 

које постоје у основном образовању. 

 • Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички 

однос према употреби и злоупотреби природе 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Ученик комуницира на сврсисходан и конструктиван начин у приватном, јавном, и 

образовном контексту. Прилагођава начин и средства комуникације карактеристикама 
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ситуације. Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације специфичан 

за различите научне, техничке и уметничке дисциплине. У комуникацији уме да изрази 

мишљење, осећања и ставове и да представи своје циљеве на позитиван, конструктиван и 

аргументован начин поштујући и уважавајући другог. Критички процењује садржај и начин 

комуникације у различитим ситуацијама. Има развијену свест о значају конструктивне 

комуникације и активно доприноси неговању културе дијалога у заједницама којима припада. 

• Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, 

телефоном, путем интернета, итд.). 

 • Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама 

ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене.  

• Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.  

• Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован 

начин.  

• Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите 

дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет 

. • Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.  

 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ 

 

 Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну средину и 

природу; усваја ставове о неопходности очувања непосредне и шире околине и развија 

способности активног деловања ради очувања средине у школи, непосредној околини и 

породици. Познаје људске активности и начин на који оне могу да угрозе или унапреде 

околину, живи свет и природу у окружењу. Одговоран је према квалитету сопственог живота, 

што обухвата и однос према околини и однос према здрављу. Разуме сопствену одговорност и 

одговорност заједнице у изградњи личне и заједничке будућности, као и будућности 

наредних генерација. У области одрживог развоја – зна основне поставке одрживости, разуме 

принципе одрживог развоја и практикује активности које га подржавају.  

• Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј 

околини и свакодневном животу; развија свест о положају човека у природи и његовој 

одговорности за стање животне средине и природе. 

 • Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и 

глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

 • Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме да се 

његова добробит и добробит заједнице и друштва огледа и у квалитету и одрживости његове 

околине. 

 • Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и енергије, 

разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности за свој будући живот, живот 

заједнице, као и живот будућих генерација 

. • Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, 

обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

 • Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и 

одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи 

развој.  

 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

 

Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања 

психофизичког здравља. Одговоран однос према здрављу укључује развијање свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу на 
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здравље и практиковање здравих животних стилова. Својим понашањем, као појединац и део 

различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. 

Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за превенцију болести и очување 

здравља и укључује се у друштвене активности значајне за превенцију болести и очување 

здравља.  

• Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве 

исхране (редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и 

зна последице неправилне исхране.  

• Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести 

и шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене и хигијене простора. • 

Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних 

супстанци укључујући и последице других облика болести зависности (нпр. интернет, 

клађење, дијете) и свестан је здравствених, породичних и социјалних последица сопственог 

избора.  

• Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских, техничких, 

хемијских, итд.) на здравље, чита декларације и упутства на производима, слуша савете 

стручњака и према њима поступа. 

 • Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, 

предвиђа и избегава опасне ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим 

понашањем промовише здравље и сигурност.  

• Бира стил живота и навике, имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је 

стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор.  

 

 

ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

 

 Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће 

и спремно прихвата промене, преузима одговорност, показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха. Ученик кроз образовање стиче свест 

о сопственим потенцијалима и интересовањима и бива оснажен да самостално доноси одлуке 

о изборима будућег образовања, занимања и професионалне оријентације. Реализује унапред 

осмишљене идеје и учествује у пројектима који се тичу школе и локалне заједнице. Ученик 

стиче знања о карактеристикама одређених послова и радних места, разуме свет рада и 

пословања из перспективе друштва и спреман је на волонтерски рад и покретање 

хуманитарних акција. 

 • Прилагођава се друштвеним и економским променама, усмерен је на развој нових вештина, 

које примењује у практичном раду; суочава се са неизвесностима на иницијативан и 

предузимљив начин.  

• Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и 

професионалну оријентацију. 

 • Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, 

представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима 

са другима у оквиру своје тимске улоге. 

 • Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и 

радних задатака и користи CV и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и 

очекивања. 

 • Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази 

начине њиховог остваривања. 

 

 

РАД С ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА 
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Ученик разуме значај коришћења поузданих података и информација у процесу учења, 

њихову примену за рад, доношење одлука и свакодневни живот. Користи знања и вештине из 

различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи текст, бројеве, 

дијаграме и различите аудио-визуелне форме. Ученик користи и самостално проналази 

различите изворе информација и података, (библиотеке, медије, интернет, институције, личну 

комуникацију, итд.), критички разматра њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и 

повезује релевантне информације из различитих извора.  

• Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати 

релевантне и поуздане податке и разликује податак/информацију од њиховог тумачења. 

 • Користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога 

процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника.  

• Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, 

текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из 

различитих области. 

 • Селектује, обрађује наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим 

форматима, укључујући и ИКТ. 

 • Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности 

података.  

 

 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

 

 Ученик примењује знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, 

интелектуалне, емоционалне и социјалне способности у проналажењу одговора/решења у за 

њега новим ситуацијама које се јављају током учења, као и у свакодневном животу. 

Оспособљен је да у циљу решавања проблемских ситуација селективно и сврсисходно 

користи књиге и друге изворе информација, алате, помоћ наставника, ученика и других особа 

из школског и ваншколског окружења. Ученик је мотивисан да реши проблемску ситуацију, 

истрајава у решавању, проналази/осмишљава решење проблемских ситуација, процењује 

тачност решења и начин решавања. 

 • Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе 

између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског 

искуства.  

• Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед 

активности, избор извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће 

сарађивати, са ким ће се консултовати).  

• Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене 

учењем различитих предмета и ваншколским искуством. 

 • Самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује 

начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења.  

• Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује 

их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена 

нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним. 

 • Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим 

ситуацијама. 

 

 

САРАДЊА 

 

 Ученик развија способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на 

заједничком решавању проблема или реализацији заједничких пројеката. Учествује у 

заједничким активностима на конструктиван, одговоран и креативан начин афирмишући дух 
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међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано и 

конструктивно доприноси раду групе у свим фазама групног рада: формирање групе, 

формулисање заједничких циљева, усаглашавање у вези са правилима заједничког рада, 

формулисање оптималног начина за остварење заједничких циљева на основу критичког 

разматрања различитих предлога, подела улога и дужности, преузимање одговорности за 

одређене активности, надгледање заједничког рада и усклађивање постигнутих договора са 

новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње. У 

процесу договарања, уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава 

друге да изразе своје погледе, прихвата да су разлике у погледима предност групног рада и 

поштује друге који имају другачије погледе. У сарадњи са другима залаже се да се одлуке 

доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених правила заједничког рада.  

• Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара.  

• Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару.  

• Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне 

чланове тима или групе. 

 • Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад 

сопствених.  

• Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и 

уме да представи резултате рада.  

 

 

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 Ученик је способан да користи одређена средства из области информационокомуникационих 

технологија (уређаје, софтверске производе и сервисе из области електронских комуникација) 

на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања постављених циљева, задатака и 

сопствених потреба у свакодневном животу и образовању. Познаје основне карактеристике 

информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов утицај и 

значај на живот и рад појединца и заједница. Уме да одабере одговарајуће ИКТ средство и да 

га користи на одговоран и креативан начин у свакодневним активностима (учење и креативан 

рад; сарадња; комуникација; решавање проблема; организација, обрада, размена и 

презентација информација). Приликом коришћења ИКТ-а, свестан је ризика за сопствену и 

туђу сигурност и добробит, поштује приватност и одговорним поступањем штити себе и 

друге. 

 • Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском 

облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а.  

• Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације, користећи на ефикасан 

начин могућности ИКТ средства.  

• Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на 

одговарајући начин.  

• Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 • Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ-а.  

 

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и 

васпитања (Национални просветни савет усвојио је документ Стандарди постигнућа – 

образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања за 

предмете:српски језик, математику и природу и друштво) Образовни стандарди за крај 

обавезног образовања за све предмете ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА 

ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2010) Правилник о Oпштим стандардима постигнућа 

за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17) 
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XIX ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ СВИХ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ 

ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-у ЧИНЕ ПРИЛОГ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Индивидуaлни oбрaзoвни плaн Зa учeникa кoмe je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у 

рaзвojу, инвaлидитeтa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, 

устaнoвa oбeзбeђуje oтклaњaњe физичких и кoмуникaциjских прeпрeкa и дoнoси 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн. Индивидуaлни oбрaзoвни плaн (у дaљeм тeксту: ИOП) je 

пoсeбaн дoкумeнт кojим сe плaнирa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу зa oдрeђeнoг 

учeникa, у склaду сa њeгoвим спoсoбнoстимa и мoгућнoстимa. Циљ ИOП-a je oптимaлни 

рaзвoj дeтeтa и учeникa, укључивaњe у вршњaчки кoлeктив и oствaривaњe oпштих и 

пoсeбних исхoдa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oднoснo зaдoвoљaвaњa oбрaзoвнo-вaспитних 

пoтрeбa дeтeтa и учeникa. ИOП сe изрaђуje нa oснoву прeтхoднo рeaлизoвaних и 

eвидeнтирaних мeрa индивидуaлизaциje и изрaђeнoг пeдaгoшкoг прoфилa дeтeтa и учeникa. 

ИOП сe изрaђуje прeмa oбрaзoвнo-вaспитним пoтрeбaмa дeтeтa и учeникa и мoжe дa будe 

зaснoвaн нa: 1) прилaгoђaвaњу нaчинa рaдa, кao и услoвa у кojимa сe извoди oбрaзoвнo-

вaспитни рaд (ИOП1); 2) прилaгoђaвaњу и измeни сaдржaja oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, 

исхoдa и стaндaрдa пoстигнућa (ИOП2); 3) oбoгaћивaњу и прoширивaњу сaдржaja oбрaзoвнo-

вaспитнoг рaдa зa дeтe и учeникa сa изузeтним спoсoбнoстимa (ИOП3). Дoнoшeњу ИOП-a 2, 

прeтхoди дoнoшeњe, примeнa и врeднoвaњe ИOП-a 1, кao и прибaвљaњe мишљeњa 

интeррeсoрнe кoмисиje зa прoцeну пoтрeбa зa дoдaтнoм oбрaзoвнoм, здрaвствeнoм и 

сoциjaлнoм пoдршкoм дeтeту и учeнику. Изузeтнo, зa учeникa кojи oбрaзoвaњe стичe 

oствaривaњeм ИOП-a 2, oсим нaстaвнoг прoгрaмa, мoжe дa сe измeни и нaстaвни плaн, нa 

oснoву мишљeњa интeррeсoрнe кoмисиje зa прoцeну пoтрeбa зa дoдaтнoм oбрaзoвнoм, 

здрaвствeнoм и сoциjaлнoм пoдршкoм дeтeту и учeнику. ИOП дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум 

устaнoвe нa прeдлoг стручнoг тимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe, oднoснo тимa зa пружaњe 

дoдaтнe пoдршкe дeтeту и учeнику (у дaљeм тeксту: Tим). Tим у шкoли чини нaстaвник 

рaзрeднe нaстaвe, oднoснo нaстaвник прeдмeтнe нaстaвe, oдeљeњски стaрeшинa, стручни 

сaрaдник, рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ, a у склaду сa пoтрeбaмa учeникa и пeдaгoшки aсистeнт, 

oднoснo прaтилaц зa личну пoмoћ учeнику, нa прeдлoг рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa. 

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ дaje сaглaснoст нa спрoвoђeњe ИOП-a, у склaду сa зaкoнoм. У 

првoj гoдини уписa у устaнoву, ИOП сe дoнoси и врeднуje трoмeсeчнo, a у свaкoj нaрeднoj 

гoдини двa путa у тoку рaднe, oднoснo шкoлскe гoдинe. Спрoвoђeњe ИOП-a прaти 

Mинистaрствo, у склaду сa oвим зaкoнoм. Стручни тим за инклузивно образовање ради у 

саставу: Одговорно лице – координатор Јелена Костадиновић, психолог; Остали чланови 

тима: одељењске старешине и предметни наставници који раде са ученицима по ИОП-у. 

Сарадници у реализацији плана: Наставници и учитељи; Стручни активи и Тимови; 

Педагошки колегијум, Секретар Делокруг рада: Примена, развој и праћење инклузивног 

образовања Циљеви: Школа треба да буде место у коме су активности доступне сваком 

ученику, без обзира на индивидуалне разлике; Образовање није процес стицања само 

академских знања, већ и усвајање вештина и знања потребних за свакодневни живот, ради 

што активнијег укључивања појединца у заједницу. Тимови за ИОП се формирају за сваког 

ученика коме је потребан ИОП, сваке школске године 

 

 

XX КОРЕЛАЦИЈE НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

ПРИМЕРИ ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ КОРЕЛАЦИЈА ОД 5. ДО 8. 

РАЗРЕДА 
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КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

Табела 1. Вертикалне корелације 

 

 

Биологија Географија Хемија Физика ТИО Историја Математика Ликовно Физичко Биологија 

Лупа и 

микроскоп 

5. разред 

  Оптика 

8. разред 

      

Ћелија-

основна 

грађа 

5. разред 

      Пропорц

ије 

  

Прилагођен

ости  

живих бића 

на  

услове 

средине 

5. разред 

Клима: 

климатски 

чиниоци, 

основни 

типови климе 

        

Разноврсно

ст биљака: 

значај и  

заштита 

5. разред 

        Шумски 

екосистеми 

8. разред 

Који су 

услови 

потребни за 

клијање? 

5. разред 

Унутрашње  

силе Земље 

 Сила 

6. разред 

      

Особине 

живих 

бића-

дисање 

5. разред 

 Кисеоник

, његова 

својства и 

примена 

       

Живот у м2 

5. разред 

  Одређива

ње 

густине 

течности 

      

Царство         Грађа  
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животиња 

(бескичмењ

аци, 

кичмењаци

) 6. Разред 

човечјег 

тела 

7. разред 

Фактори  

угрожавања 

животиња 

(озон) 

6. разред 

 Неметали 

и њихова 

једињења 

8. разред 

       

Свет 

животиња- 

настанак,  

развој и 

разноврсно

ст 

животиња 

6. разред 

    Праисториј

а и појава 

човека 

5. разред 

    

Како и 

зашто се 

крећу 

животиње и 

биљке 

6. разред 

       Редовне 

вежбе у 

оквиру часа 

физичког 

васпитања 

(5, 6, 7, 8. 

разред) 

 

Биолошки 

значајна 

једињења 

7. разред 

 Биолошк

и 

значајна 

једињења 

8. разред 

       

Мане и 

обољење 

ока 

7. разред 

  Оптика  

8. разред 

      

Испитивањ

е оштрине 

вида. 

Испитивањ

е и 

разликовањ

е боја. 

Мариотов  

  Оптика  

8. разред 
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оглед 

7. разред 

Оштећење 

чула слуха. 

Бука 

7. разред 

  Осцилато

рно и 

таласно 

кретање 

8. разред 

      

Систем 

органа за 

варење 

7. разред 

 Витамин

и, масти и 

уља 

       

Систем 

органа за 

дисање код 

човека 

7. разред 

 

 Кисеоник

, његова  

својства и 

примена 

       

Систем 

органа за 

кретање, 

правилно 

држање 

тела (7. 

разред) 

       Редовне 

вежбе у 

оквиру часа  

(5,6,7,8. 

разред) 

 

Посматрањ

е крви на 

трајном 

микроскопс

ком 

препарату. 

Мерење 

пулса и 

крвног 

притиска 

7. разред 

  Притисак 

у мирној 

течности. 

Хидроста

тички 

притисак. 

Спојени 

судови. 

6. разред 

      

Порекло 

човека и 

развој 

људске 

врсте 

7. разред 

    Праисториј

а и појава 

човека 

5. разред 

    

Грађа 

човечијег 

тела 

       Атлетика, 

рукомет 
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7. разред 5. разред 

кошарка  

6. разред 

одбојка  

7. разред 

Еколошки 

фактори 

8. разред 

Временски 

елементи 

5. разред 

        

Услови 

живота на 

земљи 

8. разред 

Временски 

елементи 

5. разред 

        

Основне 

одлике 

популације 

8. разред 

Становништв

о 

6. разред 

        

Основни 

биоми на 

земљи 

8. разред 

Природне 

зоне 

6. разред 

        

Пренос 

енергије и 

кружење 

супстанце 

8. разред 

 Угљеник, 

азот 

7. разред 

       

Екосистем 

копнених 

вода и мора 

8. разред 

Хидросфера 

6. разред 

        

Хемијски 

састав воде 

и 

салинитет 

8. разред 

 Водоник 

и 

кисеоник 

7. разред 

   Пропорције и 

проценти 

7. разред 

   

Шумски 

екосистем 

8. разред 

Шумарство  

6. разред 

        

Травни 

екосистем 

Саване и 

степе 
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Табела 2. Хоризонталне корелације 

 

8. разред 6. разред 

Антропоге

ни и 

агроекосис

теми 

8. разред 

Природне 

зоне 6. 

Разред 

        

Угрожавањ

е, заштита 

и 

унапређива

ње 

екосистема

-животне 

средине 

8. разред 

 Загађивач

и ваздуха, 

воде и 

земљишт

а 

8. разред 

       

Ерозије и 

ширење 

пустиња 

8. разред 

Врсте ерозија 

5. разред 

        

Енергетска 

ефикасност 

8. разред 

   Елект

ричне 

маши

не и 

уређај

и 

8. 

разре

д 

     

Отпад и 

рециклажа 

8. разред 

   Енерг

етика 

5. 

разре

д 

Матер

ијали 

5. 

разре

д 
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КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

Табела 3. Вертикалне корелације 

 

Шести разред 

Биологија Физичко васпитање 

Како и зашто се крећу биљке 

и животиње? 

Редовне вежбе у оквиру часа 

 

Седми разред 

Биологија Физичко васпитање 

Грађа човечијег тела Одбојка 

Систем органа за кретање, 

правилно држање тела 

Редовне вежбе у оквиру часа 

Биологија Хемија 

Систем органа за дисаање 

код човека 

Кисеоник, његова својства и 

примена 

 

Осми разред 

Биологија Географија 

Заштићена природа Национални паркови 

Биологија Хемија 

Угрожавање, заштита и 

унапређивање екосистема-

животне средине 

Загађивачи ваздуха, воде и 

земљишта 

Кружење материје и 

протицање енергије 

Једињења угљеника и азота 

Значај воде за живот Растварачи 

Биологија ТИО 

Енергетска ефикасност Електричне машине и 

уређаји 
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Хемија Физика Математика Биологија Географија ТИО 

Хемија и њен 

значај 

Физичке 

величине 

6. разред 

    

Основни 

хемијски 

појмови 

Кретање 

материје 

6. разред 

    

Структура 

супстанце 

Атомска 

физика 

8. разред 

   Дигитална 

електроника 

8. разред 

Стехиометријска 

израчунавања и 

раствори 

Физичке 

величине 

6. разред 

Размера и 

пропорција 

7. разред 

   

Хомогене 

смеше-раствори 

 Разломци и 

проценти 

5. разред 

 Хидросфера  

6. разред 

 

Неметали, 

оксиди неметала 

и киселине 

Киселе 

кише 

8. разред 

  Атмосфера 

и њен 

састав 

5. разред 

Материјали  

7. разред 

Метали, оксиди 

метала и базе 

Електрична 

струја 8 . 

разред 

   Електротехнички 

материјали 

8. разред 

Соли   Грађа 

човечијег 

тела 

7. разред 

Воде 

6. разред 

 

Електролитичка Електрична    Електрични 
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Табела 4. Хоризонталне корелације 

 

дисоцијација 

киселина, база и 

соли 

струја 8 . 

разред 

материјали 

Проводници 

8. разред 

Угљоводоници   Екологија 

8. разред 

 Горива 7. разред  

Биолошки важна 

органска 

једињења 

  Биолошки 

значајна 

једињења 

7. разред 

  

Хемија животне 

средине 

  Екологија 

8. разред 

 Загађеност воде 

и ваздуха 

5. и 6. разред 
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Седми разред 

Хемија Математика 

Хемијске реакције и 

израчунавање 

Рзмера и пропорција 

Хемија Физика 

Структура супстанце Топлотне појаве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Осми разред 

Хемија Географија 

Метали, оксиди метала и 

базе 

Земљишта 

Хемија Биологија 

Једињења угљеника и азота Кружење материје и 

протицање енергије 

Хемија животне средине Ефекат стаклене баште 

Полимери и друга органска 

једињења 

Оштећење озонског омотача 

Неметали и њихова 

једињења 

Киселе кише 

Растварачи Значај воде за живот 

Хемија Физика 

Грађа и језгро атома Атомска и нуклеарна физика 

Метали, оксиди метала и 

базе 

Електрична струја 

Хемија ТИО 

Електролитичка 

дисоцијација киселина 

база и соли 

Проводници 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 



67 

 

 

Табела 5. Вертикалне корелације 

Географија Физика Биологија Хемија Историја Српски Енглески Математика ТИО 

Унутрашње 

земљине 

силе 

5.разред 

.Сила 

6.разред 

       

Временски 

елементи 5. 

разред 

Притисак 

6.разред 

Еколошки 

фактори 

8.разред 

      

Географска 

карта-

размера 

6.разред 

      Разломак-

размера  

5.разред 

Размера 

5.разред 

Становниш

тво 

Америке 

7.разред 

     The first 

Аmericans 

6.разред 

  

Канада 

7.разред 

     The letter 

from 

Canada 

6.разред 

  

Поларне 

области 

7.разред 

Магнетно 

поље 

8.разред 

       

Становниш

тво 

6.разред 

 Основне 

одлике 

популациј

е  

8.разред 

 Словени 

7. разред 

Групе 

народа 

7.разред 

Nationaliti

es 

5.разред 

  

Природне 

зоне-

биосфера 

6.разред 

 Основни 

биоми на 

земљи 

8.разред 

Травни 

екосистем

и 8.разред 

 

      

Хидросфер

а 6.разред 

 Екосистем

и 

копнених 

вода и 

Хомоге

не 

смеше 

и 
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Табела 6. Хоризонталне корелације 
 

 

мора 

8.разред 

раство

ри 

7.разре

д 

Соли 

8. 

разред 

Ерозије 

5.разред 

 Ерозије и 

ширење 

пустиња 

8.разред 

      

 Атмосфера 

5. разред 

  Немет

или и 

оксиди 

кисели

не; 

Хемија 

животн

е 

средин

е  

8. 

разред 
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Пети разред 

Географија Математика 

Географска ширина и 

дужина 

Угао 

Географија Енглески 

Временске зоне Time zone 

Географија Енглески 

Временски елементи Weather 

 

 

 

Седми разред 

Географија Физика 

Поларне области Кретање тела под дејством 

силе теже 

Географија Историја 

Открића и истраживања 

Америке 

Открића и истраживања 

Америке 

 

 

 

 

Осми разред 

Географија Биологија 

Национални паркови и 

заштићене природне области 

Заштићена природна добра 

Шумарство Шумски екосистем 

Географија Хемија 

Земљиште Метали, оксиди метала и 

базе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КОРЕЛАЦИЈЕ НАСТАВЕ ФИЗИКЕ СА ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

 



70 

 

Табела 7. Вертикалне корелације 

 

Физика Математика Хемија Биологија ТИО Географија Српски 

језик 

Музичка 

култура 

Физика 

Механичко 

кретање 

6. разред 

Линеарне 

једначине 5. 

разред 

 

 Кретање. 

Обољење и 

оштећење 

мишића 

7. разред 

     

Равномерно 

праволинијск

о кретање 

6. разред 

       Промен

љиво 

праволи

нијско 

кретање 

7. разред 

Сила 

6.разред 

Директна 

пропорционалност 

7. разред 

   Унутрашње 

силе Земље 

5. разред 

   

Први Њутнов 

закон 

6. разред 

       Први, 

други и 

трећи 

Њутнов 

закон 

7. разред 

Мерење 

6. разред 

   Мерење 

и 

контрола  

7. разред 

    

Маса и 

густина 

6. разред 

Запремина тела  

8. разред 

Особине 

супстанце, 

својства и 

промене 

7. разред 

      

Притисак 

6. разред 

    Време  

5. разред 

   

Силе и 

кретања 

7. разред 

Линеарна 

функција 

8. разред 
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Сила трења 

7. разред 

   Појам и 

подела 

материја

ла 

5. разред 

   Сила 

трења  

6. разред 

Формуле 

7. разред 

Систем  једначина 

8. разред 

       

Равнотежа 

тела 

7. разред 

Тежиште троугла 

6. разред 

       

Механички 

рад и 

енергија. 

Снага 

7. разред 

  Пренос 

енергије и 

кружење 

материје у 

природи 

8. разред 

Извори 

енергије  

5. разред 

    

Топлотне 

појаве 

7. разред 

  Услови 

живота у 

станишту 

8. разред 

     

Осцилаторно 

и таласно 

кретање 

8. разред 

  Оштећења и 

обољења 

чула слуха 

7. разред 

     

Светлосне 

појаве 

8. разред 

  Лупа и 

микроскоп 

5. разред 

     

Електрично 

поље 

8. разред 

   Енергет

ика 

6. и 7. 

Разред 

    

Електрична 

струја 

8. разред 

     Никола 

Тесла и 

Михаил

о Пупин  

5. разред 

  

Магнетно     Поларне    
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Табела 9. Хоризнталне корелације 

поље 

8. разред 

области 

7. разред 

Акустика 

8. разред 

      Звук  

Кулонов 

закон 

8. разред 

Степеновање 

7. разред 
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           Шести разред 

Физика ТИО 

Мерење Техничко цртање у 

грађевинарству 

 

 

 

 

           Седми разред 

 

 

 

 

Физика ТИО 

Силе и кретања Машине и механизми 

Физика  Географија 

Сила трења Поларне области 

Физика ТИО 

Равнотежа тела Машине и механизми 

Физика ТИО 

Механички рад и енергија. 

Снага 

Енергетика. 

Материјали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика Хемија 

Електрично поље Електронски омотач 

Физика Хемија 

Електрична струја Електролитичка 

дисоцијација киселина, база 

и соли 

Физика ТИО 

Електрична струја Електротехнички 

материјали и инсталације 

Физика ТИО 
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Осми разред 

Магнетно поље Електричне машине и 

уређаји 

Физика Биологија 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

Оштећење озона и обољење 

коже и заштита од УВ 

зрачења 

Физика Хемија 

Елементи атомске и 

нукллеарне физике 

Грађа и језгро атома 

Атомски и масени број и 

изотопи 
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КОРЕЛАЦИЈЕ НАСТАВЕ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Табела 10. Вертикалне корелације 

ТИО Математика Физика Биологија Хемија Ликовно 

васпитање 

Графичке 

комуникације 

(размера)  

5. разред 

 

Зависне 

величине 

(размера) 

7. разред 

    

Материјали и 

технологије 

5. разред 

  Отпад и 

рециклажа 

8. разред 

  

Енергетика 

5. разред 

  Енергетска 

ефикасност 

8. разред 

  

Техничко 

цртање у 

грађевинарству 

5. разред 

 Мерење 

6. разред 

   

Саобраћај 

5. разред 

    Визуелно 

споразумевање 

6. разред 

Енергија 

6. разред 

  Енергетска 

ефикасност 

8. разред 

  

Култура 

становања 

6. разред 

    Композиција и 

простор 

7. разред 

Мерење и 

контрола 

Угао      
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7. разред 5. разред 

Енергија 

7. разред 

  Енергетска 

ефикасност 

8. разред 

  

Материјали 

7. разред 

   Метали, 

оксиди метала 

и базе 

8. разред 

 

Мерење и 

контрола 

7. разред 

 Физичке 

величине 

6. разред 

   

Гориво 

7. разред 

   Угљоводоници 

8. разред 

 

Дигитална 

електроника 

8. разред 

   Структура 

супстанце 

7. разред 
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Табела 11. Хоризонталне корелације 

 

  

 

 

Пети разред 

ТИО Математика 

Графичка комуникација Разломци 

ТИО Географија 

Размера Размера карте 

ТИО Ликовно васпитање 

Графичка комуникација Линије 

ТИО Информатика и 

рачунарство 

Информатичке технологије Оперативни системи 

 

 

 

Шести разред 

ТИО Физика 

Техничко цртање у 

грађевинарству 

Мерење 

ТИО Информатика и 

рачунарство 

Информатичке технологије Рад са текстом 

Интернет 

 

 

Седми разред 

ТИО Физика 

Енергетика Снага и енергија 

Материјали Проводљивост 

ТИО Информатика и 

рачунарство 
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Информатичке технологије Израда презентација 

 

 

 

 

 

Осми разред 

ТИО Биологија 

Електричне машине и 

уређаји 

Енергетска ефикасност 

ТИО Хемија 

Електротехнички материјали 

и инсталације 

Метали, оксиди метала, базе 

ТИО Физика 

Електричне машине и 

уређаји 

Електрична струја 
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КОРЕЛАЦИЈЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Табела 12. Вертикалне корелације 

Математика ТИО Физика Хемија 

Директна 

пропорционалност 

7. разред 

 Сила 6. разред  

Једначине са 

множењем и 

дељењем  

 5. разред 

 Брзина равномерног 

кретања 

6. разред 

 

Цели бројеви 

6. разред 

 Појам температуре  

7. разред 

 

Ортогонална 

пројекција 

8. разред 

Просторно 

приказивање 

предмета 5. разред 

Техничко цртање у 

машинству 7. разред 

  

Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање  

7. разред 

Графичке 

комуникације 

5. разред 

  

Линеарне 

једначине 

5. разред 

 Механичко кретање 

6. разред 

 

Угао (мерење 

углова) 5 разред 

Мерење и контрола 

(угао) 7. разред 

  

Запремина тела  

8. разред 

 Маса и густина 

6. разред 
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Тежиште троугла  

6. разред 

 Равнотежа тела  

7. разред 

 

Степеновање 

7. разред 

 Кулонов закон 

8. разред 

 

Размера и 

пропорција 

7. разред 

  Стехиометријска 

израчунавања и 

раствори 

 7. разред 

Разломци и 

проценти 

5. разред 

  Хомогене смеше- 

раствори 7. разред 
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Табела 13. Хоризонталне корелације 

 

 

 

 

 

 

Пети разред 

Математика Географија 

Угао Географска ширина и дужина 

Математика Географија 

Разломак Елементи географске карте 

Математика Музичка култура 

Разломци Тактирање и ноте 

Математика Биологија 

Појам скупа; скуповне 

операције 

Биљке, животиње 

Математика ТИО 

Размера Графичке комуникације 

Математика Ликовна култура 

Осна симетрија Цртање осносиметричних 

фигура 

 

Шести разред 

Математика Физика 

Површина троугла и 

четвороугла 

Притисак 

 

 

Математика Хемија 

Пропорције Стехиометријска израчунавања и 
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Седми разред 

раствори 

Математика Физика 

График функције директне 

пропорционалности 

График брзине и пређеног пута 

код равномерно праволинијског 

кретања 

 

 

Осми разред 

Математика Информатика и рачунарство 

Графичко представљање 

разних података 

Израда графикона (Еxcel) 

Математика Физика 

Систем линеарних једначина 

са две непознате 

Проблеми кретања 
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КОРЕЛАЦИЈЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Табела 14. Вертикалне корелације 

Историја Српски језик Енглески језик Математика Географија Веронаука 

Немањићи 6. 

Разред 

Књижевност  

5. разред и 7. 

Разред 

    

Први српски 

устанак 

7. разред 

Књижевност 

5. разред и 6. 

Разред 

    

Словени 7. 

Разред 

   Становништво  

6. разред 

 

Сеоба Срба 7. 

разред 

Књижевност 8. 

Разред 

    

Наука и 

прошлост 

5. разред 

  Рачунање 

времена 

  

Срби и 

њихово 

окружење у 

раном 

средњем веку 

6. разред 

   Карта  

5. разред 

 

Први светски 

рат и Други 

светски рат 

Књижевност 7. 

Разред 
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Табела 15. Хоризонталне корелације 

 

     

Пети разред 

Историја Физичко 

Олимпијске игре у Старој 

Грчкој 

Олимпијске игре  

 

 

Шести разред 

Историја Веронаука 

Хришћанса црква Мирослављево јеванђеље 

 

 

Седми разред 

 

Историја Српски језик  

Хајдуци и ускоци Књижевност 

Историја Српски језик 

Прсви српски устанак Књижевност 

 

 

 

 

 

 

8. разред 

Европа у 

позном 

средњем веку 

6. разред 

 Пријатељи 

(Британски 

краљеви и 

краљице)  

5. разред 

   

Косовски бој 

6. разред 

Књижевност 7. 

Разред 

    

Покрштавање 

Срба и 

других 

Јужних 

Словена и 

њихова рана 

култура 6. 

разред 

    Српска 

православна 

црква  

7. разред 
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XXI  ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

  Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који 

обухвата заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и 

јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођењеи унапређивање 

безбедности и здравља на раду. У реализацији садржаја из овог програма значајно учешће 

имају представници МУП-а. 

 

 

Активности Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 

Обука запосолених о 

могућим узроцима и 

опасностима од 

пожара,о употреби 

заштитне ватрогасне 

опреме и 

демонстрација 

гашења пожара 

чланови ватрогасне 

јединице града 

реализују обуку 

запослених најмање 

једном током трајања 

програма 

директор, помоћник 

секретар ватрогасна 

јединица и запослени 

у току школске 

године 

Побољшање 

безбедности у 

саобраћају 

запослених и ученика  

предавања 

саобраћане полиције 

за одређене разреде 

ученика 

предавања 

сеобраћане полиције 

допис званичним 

институцијама 

директор и 

помоћник, 

представници савета 

родитеља школе, 

ученици 

-септембар, октобар, 

током године 

Уклањање снега и 

леда на прилазима 

школи / 

тротоарима,улазима у 

школу и школском 

двришту и 

укалањање леденица 

са крова изнад улаза 

-уклањањеснегаи 

леда сакритичних 

локација 

Запослени у школи Током зимских 

месеци 

Даље унапређење 

видеонадзора  

постављање нових 

камера 

директор школе у школској 

2018/2019. години 

 

 

 

XXII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Праћење остваривања Школског програма је континуиран задатак чланова школског тима са 

циљем унапређења свих сегмената. 
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Начини праћења: 

 

-Различите методе и технике праћења ученика 

- Мерење постигнућа ученика 

- Ученички радови 

- Испитивање задовољства ученика и наставника у раду 

- Разговори са родитељима 

- Вођење ученичких досијеа. 

 

Праћење остваривања Школског програма оствариваће се и на основу састанака тимова, 

стручних већа, разговора са руководством школе и стручним сарадницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА ПЕРИОД ОД ШКОЛСКЕ  2018/19. ГОДИНЕ ДО 2021/22. ГОДИНЕ 
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УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА И У 

ДЕЛОВОДНОМ ПРОТОКОЛУ ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Председник школског одбора                                                            Директор школе 

 

_________________________________     ___________________________ 

 

         Миланка Баштовановић                                                                Владимир Симовић 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Змињак, април 2018. године 

 

 

 

 




