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УВПД

Пплазне пснпве израде Шкплскпг прпграма
Приликпм израде Шкплскпг прпграма кпристили су се следећи дпкументи:
1.Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ( „Сл.гласник РС“ бр.88/2017. )
2.Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ( „Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 101/2017)
Такпђе су пплазне пснпве и низ правилника кпји се пднпсе на наставу у првпм циклусу за II,III и IV
разред, на наставу у другпм циклусу за VII и VIII разред, на струшнп усаврщаваое, учбенике, ппсебне
прпграме, безбеднпст на раду. Овде су ппсебнп издвпјена шетири правилника кпји се пднпсе на
најнпвије измене у наставним прпграмима и планпвима и тп:
1.Правилник п плану наставе и учеоа за први циклус пбразпваоа и васпитаоа и прпграму наставе
и учеоа за I разред пбразпваоа и васпитаоа ( „Сл.гласник РС- Прпсветни гласник", бр. 10/2017.)
2. Правилник п наставнпм плану за други циклус пбразпваоа и васпитаоа и прпграму наставе и
учеоа за V разред пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник РС- Прпсветни 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 п наставнпм прпграму за VI разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
(„Сл.гласник РС- Прпсветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011- др.правилник, 1/2013, 5/2014,
11/2016, 6/2017. и 3/2018.)
4. Правилник п ппштим стандардима ппстигнућа за крај пснпвнпг пбразпваоа за страни језик
- ( Сл.гл. 78/2017. )
Приликпм израде Шкплскпг прпграма кпристили су се и щкплски дпкументи, а ппсебнп Шкплски
развпјни план ( за перипд 2014/15-2018/19.г.) и резултати сампвреднпваоа за све пбласти рада. Из
Шкплскпг развпјнпг плана у израду Шкплскпг прпграма уграђени су развпјни циљеви:
Начела на кпјима је прпграм утемељен су :
1) усмеренпсти на прпцесе и исхпде ушеоа;
2) заснпванпсти на стандардима, уз систематскп праћеое и прпцеоиваое квалитета прпграма;
3) уважаваоа узрасних карактеристика у прпцесу стицаоа знаоа и вещтина, фпрмираоа
ставпва и усвајаоа вреднпсти кпд ушеника;
4) хпризпнталне и вертикалне ппвезанпсти у пквиру предмета и између разлишитих наставних
предмета;
5) ппщтпваоа индивидуалних разлика међу ушеницима у ппгледу нашина ушеоа и брзине
напредпваоа, кап и мпгућнпсти лишнпг избпра у слпбпдним активнпстима;
6) заснпванпсти на партиципативним, кппперативним, активним и искуственим метпдама наставе
и ушеоа;
7) уважаваоа искуства, ушеоа и знаоа кпја ушеници стишу ван щкпле и оихпвп ппвезиваое са
садржајима наставе;

2

8) развијаоа ппзитивнпг пднпса ушеника према щкпли и ушеоу, кап и ппдстицаоа ушеникпвпг
интереспваоа за ушеое и пбразпваое у тпку целпг живпта;
9) кприщћеоа ппзитивне ппвратне инфпрмације, ппхвале и награде кап средства за
мптивисаое ушеника;
10) уважаваое узрасних карактеристика у прпцесу психпфизишкпг развпја пбезбеђиваоем услпва
за живпт и рад у щкпли
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I ЦИЉЕВИ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА

1) пбезбеђиваое дпбрпбити и ппдрщка целпвитпм развпjу детета, ушеника и пдраслпг;
2) пбезбеђиваое ппдстицаjнпг и безбеднпг пкружеоа за целпвити развпj детета, ушеника и пдраслпг,
развиjаое ненасилнпг ппнащаоа и усппстављаое нулте тплеранциjе према насиљу;
3) щири пбухват деце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем и свепбухватна укљушенпст ушеника
у систем пбразпваоа и васпитаоа;
4) развиjаое и практикпваое здравих живптних стилпва, свести п важнпсти сппственпг
здравља и безбеднпсти, пптребе негпваоа и развпjа физишких сппспбнпсти;
5) развиjаое свести п знашаjу пдрживпг развпjа, защтите и пшуваоа прирпде и живптне средине и
екплпщке етике, защтите и дпбрпбити живптиоа;
6) кпнтинуиранп унапређиваое квалитета прпцеса и исхпда пбразпваоа и васпитаоа
заснпванпг на прпвереним наушним сазнаоима и пбразпвнпj пракси;
7) развиjаое кпмпетенциjа за сналажеое и активнп ушещће у савременпм друщтву кпjе се меоа;
8) пун интелектуални, емпципнални, спциjални, мпрални и физишки развпj свакпг детета, ушеника и
пдраслпг, у складу са оегпвим узрастпм, развпjним пптребама и интереспваоима;
9) развиjаое кљушних кпмпетенциjа за целпживптнп ушеое, међупредметних кпмпетенциjа и
струшних кпмпетенциjа у складу са захтевима занимаоа, пптребама тржищта рада и развпjем
савремене науке и технплпгиjе;
10) развпj свести п себи, стваралашких сппспбнпсти, критишкпг мищљеоа, мптивациjе за ушеое,
сппспбнпсти за тимски рад, сппспбнпсти сампвреднпваоа, сампинициjативе и изражаваоа свпг
мищљеоа;
11) псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и занимаоа,
сппственпг развпjа и будућег живпта;
12) развиjаое ппзитивних људских вреднпсти;
13) развиjаое псећаоа сплидарнпсти, разумеваоа и кпнструктивне сарадое са другима и
негпваое другарства и приjатељства;
14) развиjаое кпмпетенциjа за разумеваое и ппщтпваое права детета, људских права, грађанских
слпбпда и сппспбнпсти за живпт у демпкратски уређенпм и праведнпм друщтву;
15) развпj и ппщтпваое расне, наципналне, културне, jезишке, верске, рпдне, пплне и узрасне
равнпправнпсти, тплеранциjе и уважаваое разлишитпсти;
16) развиjаое лишнпг и наципналнпг идентитета, развиjаое свести и псећаоа припаднпсти Републици
Србиjи, ппщтпваое и негпваое српскпг jезика и матероег jезика, традициjе и културе српскпг нарпда
и наципналних маоина, развиjаое интеркултуралнпсти, ппщтпваое и пшуваое наципналне и светске
културне бащтине;
17) ппвећаое ефикаснпсти упптребе свих ресурса пбразпваоа и васпитаоа, заврщаваое
пбразпваоа и васпитаоа у предвиђенпм рпку са минималним прпдужеткпм траjаоа и
смаоеним напущтаоем щкплпваоа;
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18) ппвећаое ефикаснпсти пбразпваоа и васпитаоа и унапређиваое пбразпвнпг нивпа
станпвнищтва Републике Србиjе кап државе заснпване на знаоу.
У изради прпграма ппсебнп се впдилп рашуна п усмеренпсти на ппстизаое ппщтих
међупредметних кпмпетенција:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

кпмпетенцији за учеое
пдгпвпрнп учешће у демпкратскпм друштву
естетичка кпмпетенција
кпмуникација
пдгпвпран пднпс према пкплини
пдгпвпран пднпс према здрављу
предузимљивпст и пријентација ка предузетништву
рад са ппдацима и инфрпмација
решаваое прпблема
сарадоа
дигитална кпмпетенција

ТРАЈАОЕ ПРПГРАМА
Шкплски прпграм се реализује у перипду пд шетири гпдине, пднпснп пд ппшетка щкплске
2018/2019. гпдине дп краја щкплске 2021/2022. гпдине

ЈЕЗИК НА КПМЕ СЕ ПРПГРАМ РЕАЛИЗУЈЕ
Прпграм се реализује на српскпм и слпвашкпм језику
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II НАСТАВНИ ПЛАН ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕОА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ред.
бр.
1.

2.

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Српски језик/слпвашки ј.
Српски кап немат.језик
Енглески језик
Математика
Свет пкп нас
Прирпда и друщтвп
Ликпвна култура
Музишка култура
Физишкп и здравственп
васпитаое
УКУПНО: А

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Верска настава/Грађанскп
васпитаое*
Слпвашки ј. са елементима
наципн. културе*
УКУПНО: Б
УКУПНО А + Б

ПРВИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
5
180
2
72
2
72
5
180
2
72
1
36
1
36
3
108
21

756

ПРВИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
5
180
2
72
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
22

792

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
5
180
3
108
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
23

828

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
5
180
3
108
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
23

828

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

2

72

2

72

2

72

-

-

1

36

1

36

1

36

1

36

22

792

23

828

24

862

24

862

*Ушеник бира један пд ппнуђених прпграма
Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни наставни предмети,
избпрни прпграми и активнпсти
Ред.
бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

1.
2.
3.
4.

Редпвна настава
Прпјектна настава*
Дппунска настава
Дпдатна настава

5.

Настава у прирпди**

ПРВИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
20-24 720
1
36
1
36
-

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
21
756
1
36
1
36
-

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
21
756
1
36
1
36
-

7-10 дана
гпдищое

7-10 дана
гпдищое

7-10 дана
гпдищое

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
21
756
1
36
1
36
1
36
7-10 дана
гпдищое

*Прпјектна настава је пбавезна за све ушенике
**Настава у прирпди се реализује у складу са пдгпварајућим правилникпм
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Ред.
бр.
1.
2.
3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Час пдељеоскпг
старещине
Ваннаставне активнпсти*
Екскурзија

ПРВИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед. гпд.
1
36

1-2
36-72
1-2 36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-3 дана
1-3 дана
1-3 дана
1-3 дана
гпдищое
гпдищое
гпдищое
гпдищое
*Шкпла реализује ваннаставне активнпсти у пбласти науке, технике, културе, уметнпсти,
медија и сппрта
НАППМЕНА: Примена пвпг плана ппчиое са првим разредпм шкплске 2018/2019. гпдине,
а сукцесивнп ће се увпдити у наредне три гпдине за II, III и IV разред.
У нареднпј табели је наставни план за II, III и IV разред кпји се примеоује у шкплскпј
2018/2019. гпдини и даље дп измена прпграма.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ред.
бр.
1.
2.

3.

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Српски/слпвашки језик
Српски кап нематерои језик
Страни језик
Математика
Свет пкп нас
Прирпда и друщтвп
Ликпвна култура
Музишка култура
Физишкп и здравственп
васпитаое
УКУПНО: А

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Верска настава/Грађанскп
васпитаое
Чувари прирпде, Нарпдна
традиција
Слпвашки ј. са елементима
наципн. културе*
УКУПНО: Б
УКУПНО А + Б

Ред.
бр.

В. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.
2.

Дппунска настава
Час пдељеоскпг старещине

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

5
2
2
5
2
2
1
3

180
72
72
180
72
72
36
108

5
3
2
5
2
2
1
3

180
108
72
180
72
72
36
108

5
3
2
5
2
2
1
3

180
108
72
180
72
72
36
108

22

792

23

828

23

828

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1
2

36
72

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1
2

36

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1

36

72

4

72

4

144

2

72

26

864

27

972

22

792

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1
36

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1
36

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1
36
7

3.
4.

Дпдатна настава
Друщтвене, технишке,
хуманитарне, сппртске и
културне активнпсти
Излети, щкпла у прирпди

5.

УКУПНО: В
УКУПНО: А + Б +В

1

36

1

36

1-10 дана
гпдищое
3
108

1-10 дана
гпдищое
3
108

25

25

900

1
1

36
36

1-10 дана
гпдищое
3-4
108

900

25-26

900

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕОА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Слпвашки језик и коижевнпст
Српски кап нематерои језик
Страни језик
Истприја
Гепграфија
Биплпгија
Математика
Инфрпматика и рашунарствп
Техника и технплпгија
Ликпвна култура
Музишка култура
Физишкп и здравственп васпитаое
Физика
УКУПНО: А
Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава/Грађанскп
васпитаое**
Други страни језик***
УКУПНО: Б

1.
2.

УКУПНО: А + Б

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
5
180
3
108
2
72
1
36
1
36
2
72
4
144
1
36
2
72
2
72
2
72
2
72+54*

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
4
144
3
108
2
72
2
72
2
72
2
72
4
144
1
36
2
72
1
36
1
36
2
72+54*
2
72
28
1062

27

1026

1

36

1

36

2
3

72
108

2
3

72
108

30

1134

31

1170

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни наставни предмети, избпрни
прпграми и активнпсти
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Редпвна настава
Слпбпдне наставне
активнпсти****
Дппунска настава
Дпдатна настава

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
27
1026
1
36
1
1

36
36

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
28
1062
1
36
1
1

36
36
8

Ред.
бр.
1.
2.
3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час пдељеоскпг старещине
Ваннаставне активнпсти
активнпсти*****
Екскурзија

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
1
36
1
36

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
28
1062
1
36

Дп 2 дана гпдищое

Дп 2 дана гпдищое

*Обавезне физишке активнпсти реализују се у пквиру предмета Физишкп и здравственп
васпитаое
**Ушеник бира један пд ппнуђених избпрних наставних предмета
***Ушеник бира страни језик са листе кпју нуди щкпла у складу са свпјим кадрпвским
мпгућнпстима и изушава га кап други страни језик
Наппмена: У щкпли се кап други страни језик изушава немашки
****Слпбпдне наставне активнпсти щкпла планира Шкплским прпгрампм и Гпдищоим планпм
рада. Ушеник пбавезнп бира једну активнпст са листе пд три слпбпдне наставне активнпсти кпје
Шкпла нуди, а ппнуђени су у V и VI разреду: Цртаое, сликаое и вајаое и Чувари прирпде, Хпр и
пркестар
*****Ваннаставне активнпсти мпгу да буду: друщтвене, уметнишке, технишке, хуманитарне,
културне
НАППМЕНА: Примена плана ппчиое са петим разредпм шкплске 2018/2019. гпдине, такпђе се
деп плана примеоује пд исте гпдине и у шестпм разреду и тп за три пбавезна наставна
предмета ( Инфпрматика и прпграмираое, Техника и технплпгија и Физичкп и здравственп
васпитаое ), измену назива предмета ( Српскпг језика у Српски језик и коижевнпст ) и увпђеое,
уместп другпг избпрнпг предмета, Слпбпдне наставне активнпсти . Све пстале измене у VI, VII и
VIII разреду сукцесивнп ће се увпдити у наредне три гпдине.
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ И ПСМИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Слпвашки језик
Српски кап нематерои
Страни језик
Ликпвна култура
Музишка култура
Истприја
Гепграфија
Физика
Математика
Биплпгија
Хемија
Технишкп и инфрпматишкппбразпваое
Физишкп васпитаое
УКУПНО: А

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
4
144
3
108
2
72
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
29

36
36
72
72
72
144
72
72
72
72
1044

ОСМИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
4
136
2
72
2
72
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
28

34
34
68
68
68
136
34
68
68
68
956

9

1.
2.
3.

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава/Грађанскп васпитаое
Страни језик
Физишкп васпитаое-изабарани сппрт
УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б

2.
3.
5.

В.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Цртаое, сликаое и вајаое
Физишкп васпитаое-изабарани сппрт
Инфпрматика и рашунарствп
УКУПНО: В
УКУПНО: А + Б + В

1
2
1
4

36
72
36
144

1
2
1
4

34
68
34
136

33

1188

32

1092

1
1
1
2

36
36
36
72

1
1
2

34
34
68

33

1260

34

1160

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни и избпрни наставни
предмети
Ред.
бр.
1.
2.
3.
Ред.
бр.
1.
2.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редпвна настава
Дппунска настава
Дпдатни рад
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Пбавезне ваннаставне активнпсти:
А)Час пдељеоскпг старещине
Слпбпдне активнпсти:
Б)Друщтвене, технишке, хуманитарне,
сппртске и културне активнпсти
В)Екскурзије

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
33
1260
1
36
1
36

ОСМИ РАЗРЕД
нед.
гпд.
34
1160
1
34
1
34

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
гпд.

ОСМИ РАЗРЕД
нед.
гпд.

1

36

1

34

1-2

36-72

1-2

34-68

дп 2 дана

дп 3 дана
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III ПРПГРАМИ ПБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА, ПП РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И
ППСТУПЦИМА ЗА ОИХПВП ПСТВАРИВАОЕ
IV ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ И ПРЕДМЕТИ, ПП РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И
ППСТУПЦИМА ЗА ОИХПВП ПСТВАРИВАОЕ
V ПРПГРАМИ ПБАВЕЗНИХ И ИЗБПРНИХ ПРЕДМЕТА ПП РАЗРЕДИМА, СА
НАЧИНИМА И ППСТУПЦИМА ЗА ОИХПВП ПСТВАРИВАОЕ

На пснпву преппруке за планираое oбр.-вaсп. рaдa у склaду сa нoвим прoгрaмимa нaстaвe и
ушeоa зa oснoвнo oбрaзoвaоe и вaспитaоe, кпје је дап Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа
пд 09.07.2018. гпдине, за наслпве II, III, IV и V, дпвпљнп је навести називе и брпј „Прпсветнпг гласника“ у
кпјима су ти планпви и прпграми пбјављени.

Прпграми ппд пвим ташкама, налазе се у следећим дпкументима:















Правилник п наставнпм прпграму за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: 6/2009-1,
3/2011-129 (др. правилник), 8/2013-1, 11/2016-461, 11/2016-584, 12/2018-55
Правилник п наставнпм прпграму за щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: 5/2008-1,
3/2011-129 (др. правилник), 1/2013-24, 5/2014-3, 5/2014-85, 11/2016-410, 11/2016-582, 3/2018-1,
12/2018-46
Правилник п наставнпм прпграму за шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: 3/20064, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1
(др. правилник), 7/2011-7 (др. правилник), 1/2013-12, 11/2014-8, 11/2016-322, 11/2016-577,
7/2017-1, 12/2018-27
Правилник п наставнпм плану за први, други, трећи и шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и
васпитаоа и наставнпм прпграму за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: 1/2005-1,
15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др. правилник), 2/2010-1 (др. правилник), 7/2010-4,
3/2011-124 (др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7 (др.
правилник), 1/2013-2, 11/2014-4, 11/2016-263, 11/2016-575, 12/2018-18
Правилник п наставнпм плану и прпграму за први и други разред пснпвнпг пбразпваоа и
васпитаоа: 10/2004-1, 20/2004-1, 1/2005-81, 3/2006-1, 15/2006-1 (др. правилник), 2/2008-24 (др.
правилник), 2/2010-6, 7/2010-1, 3/2011-124 (др. правилник), 7/2011-1 (др. правилник), 7/2011-7
(др. правилник), 1/2013-8, 4/2013-181, 14/2013-1, 5/2014-1, 11/2014-1, 11/2016-168, 11/2016-573,
6/2017-5, 12/2018-9
Правилник п плану наставе и ушеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и
прпграму наставе и ушеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: 10/2017-1,
12/2018-1, 15/2018-1
Правилник п дппунама Правилника п плану наставе и ушеоа за први циклус пснпвнпг
пбразпваоа и васпитаоа и прпграму наставе и ушеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и
васпитаоа („Сл.гласник РС“ – Прпсветни гласник бр.15/2015. пд 30.08.2018.)
Правилник п плану наставе и ушеоа за пети и щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и
прпграму наставе и ушеоа за пети и щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
(„Сл.гласник РС“ – Прпсветни гласник бр.15/2015. пд 30.08.2018.)
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Правилник п наставнпм прпграму за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: 2/2010-13,
3/2011-129 (др. правилник), 8/2013-7, 5/2014-85, 11/2016-505, 11/2016-586, 7/2017-12, 12/201864
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG
OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2017)

VI ПРПГРАМ ДППУНСКЕ И ДПДАТНЕ НАСТАВЕ
Шкпла прганизује дппунску и дпдатну наставу, кпја је прилагпђена пптребама ушеника, реализује се
тпкпм целе щкплске гпдине са једним шаспм недељнп.
Садржаји и оихпв пквирни брпј шаспва, налази се у табелама на крају дпкумента.
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VII ПРПГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ ШКПЛЕ
У oквиру културних aктивнoсти и oствaривaоa циљeвa и
зaдaтaкa нa тoм пoљу, щкoлa oргaнизуje:
•
ушeщћe нa рaзлишитим фeстивaлимa и смoтрaмa,
•
пoсeтe устaнoвaмa културe- библиoтeкaмa, сajмoвимa...,
•
oбилaзaк културних знaмeнитoсти,
•
пoсeтe излoжбaмa, кoнцeртимa, прeдстaвaмa и oргaнизaциja
излoжби,
•
прoслaву пoшeткa и крaja щкoлскe гoдинe и зaврщeткa
oснoвнoщкoлскoг oбрaзoвaоa,
•
тaкмишeоa,
•
прoслaвe држaвних и щкoлских прaзникa,
•
крeaтивнe рaдиoницe,
•
прoмoциje коигa.
Циљ прoгрaмa je упoзнaвaоe ушeникa сa рaзлишитим културним
сaдржajимa и oблaстимa, рaзвиjaоe културних aктивнoсти и нaвикa
ушeникa, кao и мoтивисaоe зa бaвљeоe oблицимa културнe
прoдукциje (ствaрaлaщтвo, умeтнoст, ушeствoвaоe у oргaнизoвaоу
културних дeщaвaоa).

Врeмe
IX.
IX. -X.
X.
VI.
IX.-VI.

27.1.
V.
VI.
IX.-VIII.
IX.-VI.

Нaчин рeaлизaциje
Приjeм првaкa- прoгрaм
Ушeщћe нa Mини-Tини фeсту
Рeaлизaциja Дeшje нeдeљe
Ушeщћe нa прoслaви Дaнa oслoбoђeоa
Стaрe Пaзoвe
Ушeщћe нa смoтри дeшjих пoзoрищтa 3xЂ
Пoсeтa излoжбaмa
Пoсeтa пoзoрищту, биoскoпу
Пoсeтa библиoтeци и ушeщћe у оихoвим
aктивнoстимa
Oбeлeжaвaоe Дaнa Св. Сaвe
Oбeлeжaвaоe Дaнa щкoлe
Прoслaвa Maлe мaтурe
Ушeщћe у прoслaвaмa нa лoкaлнoм нивoу
Ушещће у прпјектима и кпнкурсима
Реализација уметницких прпграмаи излпзби
Наступи ушеника у земљи и инпстранству
ушещће у такмишеоима у земљи и инпстранству

Нoсиoци aктивнoсти
Нaстaвницe И.рaзрeдa
Нaстaвници прeдмeтнe
и рaзрeднe нaстaвe
Лoкaлнa сaмoупрaвa
Цeнтaр зa културу
Нaстaвници прeдмeтнe
и рaзрeднe нaстaвe

Meстo
Шкoлa
Пoзoрищнa с.
Шкoлa
Ст.Пaзoвa
Пoзoрищнa сaлa
Гaлeриja
Пoзoрищнa с.
Библиoтeкa
Шкoлa
Пoзoрищнa с.
Шкoлa
У земљи и
инпстранству

13

VIII ПРПГРАМ ШКПЛСКПГ СППРТА И СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ

Овим прпгрампм пбухваћени су сви ушеници Шкпле. Ушеници седмпг и псмпг разреда
анкетпм на ппшетку щкплске гпдине ппредељују се за изабрани сппрт, кпји се реализује са једним
шаспм недељнп. За ушенике петпг и щестпг разреда у пквиру предмета физишкп и здравственп
васпитаое реализују се фпнд пд 1,5 шаса недељнп за изабрани сппрт и друге физишке активнпсти.
Циљ прoгрaмa щкoлскoг спoртa je рaзвoj и прaктикoвaоe здрaвoг нaшинa живoтa, рaзвoja свeсти
o вaжнoсти сoпствeнoг здрaвљa и бeзбeднoсти, o пoтрeби нeгoвaоa и рaзвoja физишких спoсoбнoсти.
Taкoђe, щкoлa oвим прoгрaмoм нaстojи дa пoстигнe нeгoвaоe и рaзвиjaоe тимскoг рaдa и духa,
припaдaоe групи, зaдoвoљaвaоe пoтрeбe зa крeтaоeм и физишкoм aктивнoщћу, мoтивисaоe и
припрeмa зa пoстизaоe рeзултaтa и дoмeтa.

Прoгрaм спoртских тaкмичeоa и aктивнoсти
Рeдни
брoj

Спoртскa грaнa

Eкипe

Нивo тaкмичeоa

Рeaлизaциja

1.

стoни тeнис

мущкa

oпщтинскo

oктoбaр

2.

кoщaркa

мущкa

oпщтинскo

oктoбaр

3.

oдбojкa

мускa/жeнскa

oпщтинскo

дeцeмбaр

4.

мaли фудбaл

мущкa/жeнскa

oпщтинскo

мaрт

5.

стрeљaщтвo

мущкa

oпщтинскo

мaрт

6.

крoс РTС

сви ушeници

oпщтинскo

мaj/jун

/
/

aприл/мaj
тoкoм шитaвe щк.гoд.
Првa нeдeљa oктoбрa,
aприл, мaj

7.
8.
9.

10.

11.

Фрущкoгoрски
мaрaтoн
VII-VIII рaзрeди
Сeкциja
V-VIII рaзрeди
Нeдeљa щкoлскoг
I – VIII рaзрeди
спoртa
Наставак
реализације
физшких активнпсти
у разредниј настави I.-IV разреди
– прпјекат
„Ппкренимп нащу
децу“
Према ГПРШ
Друге сппртскпза сваку щк.гпд.
рекреативне
и гпд.план.за физ.
активнпсти и
активнпсти тпкпм пл. За физ васпит,
реализа. излета и план. Наставе
наст. У прирпди
наст. у прирпди

/

/

тoкoм шитaвe щк.гoд. а
нарпшитп тпкпм зимскпг
перипда

наставник физишкпг
тoкoм шитaвe щк.гoд.
васпитаоа
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IX ПРПГРАМ ЗАШТИТЕ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА И ПРПГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ
ДРУГИХ ПБЛИКА РИЗИЧНПГ ППНАШАОА

Oснoвни зaдaтaк je прeвeнциja нaсиљa, злoстaвљaоa и зaнeмaривaоa, кaкo врщоaшкoг, тaкo
и у пoрoдици, кao и oд стрaнe нaстaвникa прeмa ушeнику или ушeникa прeмa нaстaвнику (oдрaслoj
oсoби).
Зaдaтaк щкoлскoг прoгрaмa je дa прe свeгa eдукуje ушeникe, рoдитeљe и зaпoслeнe кaкo
прeпoзнaти нaсиљe у оeгoвoм билo кoм oблику и кaкo зaщтитити ушeникe.
Шкoлa имa фoрмирaн и Tим зa зa зaщтиту oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaоa и
зaнeмaривaоa.
На реализацији пвпг прпграма укљушени су сви заппслени у Шкпле, а ппсебнп Тим
за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа. Прпграм се
ппераципнализује Гпдищоим планпм рада за сваку щкплску гпдину. Приликпм
реализације прпграма активнп се укљушују лица из лпкална средина, а ппсебнп:
представници МУП-а, Завпда за јавнп здравље, Центра за спцијални рад, Дешјег диспанзера
и патрпнажне службе, Црвенпг краста. Укљушују се и лица пбушена за превенцију и
интервенцију у слушајевима насиља, злпстављаоа и занемариваоа, дискриминације и
других пблика ризишнпг ппнащаоа, кпје утврђује министар.
Ред
брпј
1.

2.

2.

Активнпсти ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Обрада тема у пквиру ЧОС кпје
се пднпсе на уппзнаваое са
правилима ппнащаоа у щкпли
и
израду пдељеоских правила;
теме везане за другарствп,
узајамнп уважаваое,
тплеранцију;
теме везане за ненасилнп
рещаваое сукпба
Теме везане за насиље,
ппсебнп
електрпнскп насиље, тргпвину
људима, ппсанпсти пд
злпупптребе психпактивних
супстанци и алкпхпла,
дискриминације, затим
ппступаое устанпве, мере
Рад у пбласти културних,
сппртских, хуманиратних и
других активнпсти уз
укљушиваое ушеника у
разнпврсне садржаје

Нашин реализације

Нпсипци
активнпсти
шаспви пдељеоскпг
-пдељеоске
старещине и радипнице старещине,
струшни
сарадници

шаспви пдељеоскпг
представници
старещине и радипнице лпкалне
средине,
ппмпћник
директпра,
пдељеоске
старещине
-приредба за пплазак у -пдељеске
щкплу
старещине
-прпграми у пквиру
-рукпвпдипци
Дешје недеље
секција
-пбележаваое Дана
-Тим
щкпле и Светпг Саве
-ушещће у
хуманитарним
акцијама
-ушещће на разним

Време
реализације
-тпкпм целе
гпдине, према
планпвима рада
пдељеоскпг
старещине

-тпкпм целе
гпдине, према
планпвима ЧОС-а
и плану лица из
лпкалне средине

-тпкпм целе
гпдине, према
Гпдищоем плану
рада щкпле
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кпнкурсима
-ушещће на
такмишеоима
-сппртски турнири
-пбележаваое
знашајних
датума на ЧОС-у
-ппсете бипскппу,
ппзприщту, библиптеци
-пбилазак Градске
галерије и Јпканпвића
куће
-сарадоа са другим
щкплама
-ппстављаое излпжби
радпва ушеника у
хплпвима щкпле и
друге
активнпсти
4.

5.

Рад са рпдитељима ушеника
кпји
исппљавају прпблеме у
ппнащаоу
Рад са ушеницима шланпвима
парламента

-ппјашан васпитни рад
крпз инфпрмисаое,
дпгпвараое п даљем
ппступаоу и сарадои
-хуманитарна акција
друг-другу и друге
слишне акције

-пдељески
старещина и
струшни
сарадници
-шланпви
парламента и
наставници кпји

-у септембру и пп
пптреби тпкпм
гпдине
-пктпбар и тпкпм
гпдине

-дебате везане за
кппрдинирају
злпупптребу алкпхпла и рад
психпактивних
суспстанци
6.

7.

Сарадоа са лпкалнпм
срединпм

дпгпвпри, анализе,
предаваоа и
радипнице

– Дпмпм здравља ,
Патрпнажнпм службпм,
Завпдпм
за ушенике, реализација
за защтиту здравља, Шкплскпм заједнишких активнпсти
управпм, Центрпм за
спцијални
рад, Опщтинпм, Црвеним
крстпм, сппртским клубпвима
и
удружеоима, библиптекпм,
МУП-пм ...
Уппзнаваое рпдитеља са
рпдитељски састанци
Ппсебним прптпкплпм п
защтити
деце- рпдитељи ушеника I
разреда – пп пптрби и у
другим
пдељеоима

-директпр

тпкпм гпдине

-наставници

према

-пдељеске
старещине

планираним
активнпстима и пп

-Тим
-сараданици из
лпкалне
средине

пптреби

-пдељеоске

I разред

старещине

нпвембар, а за
пстала
у тпку гпдине
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9.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

Уппзнаваое ушеника са
Ппсебним прптпкплпм п
защтити
деце и ппступаоу у устанпви у
пдгпвпру на насиље
злпстављаое и занемариваое
и
забрану дискриминације за I и
V
разред
Струшнп усаврщаваое
наставника / брпј семинара и
наставника кпји их ппхађају
зависи пд бучетских средстава
/
Идентификпваое и ранп

на шаспвима

струшни

пд нпвембра и

пдељеоскпг старещине сарадници и
пдељеоске
старещине

децембар

Семинари везани за
превенцију насиља и
рад са пдељеоем

Ушитељскп
друщтвп,
РЦУ

-тпкпм гпдине

-разгпвпр пдељеоских
старещина и
утврђиваое
стаоа у пдељеоима

шланпви Тима и -тпкпм гпдине

преппзнаваое ризика пд
насиља, злпстављаоа и
занемариваоа и
дискриминације
Предлпзи Тима п мерама за
-седница Тима
превенцију и защтиту
пдељеоа у
кпјима је утврђена присутнпст
ризика пд ппјаве насиља,
злпстављаоа и
дискриминације
Предлпзи Тима за ппбпљщаое -у писменпј фпрми
ситуације и извещтај п раду
Тима
ппднпси се извещтај
директпру два пута
гпдищое
Извещтаваое пргана
-на седницама
управљаоа, Савета рпдитеља
и
ушенишкпг парламента п раду
Тима

пдељеоске
старещине

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Нашин реализације

Прпвераваое сумое или
пткриваое насиља,
злпстављаоа
или занемариваоа и
дискриминације
Прекид насиља и смириваое
ушесника

Нпсипци
активнпсти
-Тим и сви

-прикупљаоем
инфпрмација /
директнп
заппслени
гпдине
или индиректнп /
-преглед видеп записа
-на месту дещаваоа
сви заппслени у -у мпменту
раздвпјити сукпбљене и устанпви
дещаваоа
пп пптеби пружити или
пбезбедити пптребну
ппмпћ

Обавещтаваое рпдитеља

-телефпнским путем
или
писменп

Тим

-март

Тим

јануар и јун

директпр щкпле јануар- мај-јуни

Време
реализације
-редпвнп тпкпм

-пдељески
-пдмах ппсле
старещина Тим, прекида и
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директпр

4.

Кпнсултације у вези насиља
кпје
-разгпвпр и анализа
се десилп / пкплнпсти, анализа ситуације
шиоеница, прпцена нивпа /

5.

Ппјашан васпитни рад са
ушеницима кпји су изврщили
први нивп насиља

6.

Евиденција и прашеое
ппнащаоа ушеника у насиљу
првпг нивпа и извещтаваое
Тима
Ппјашан васпитни рад са
ушеницима кпји су ппнпвили
насиље првпг нивпа

7.

8.

Ппслпви везани за прпцедуре
насиља другпг нивпа

пдељеоски
старещина,
дежурни
наставник,
струшни
сарадници, Тим,
директпр,
ушенишки
парламент
-разгпвпр са
-пдељеоски
ппшинипцима насиља
старещина и
-разгпвпр са ушеницима рпдитељ
кпји су трпили насиље
-разгпвпр са ушеницима
сведпцима насиља и
целим пдељеоем
-разгпвпр са
рпдитељима
-евиденција насиља
-пдељеоски
-праћеое мера
старещина
-писани извещтај Тиму
на крају трпмесешја
-прикупљаое
-пдељеоски
инфрпмација и
старещине
разгпвпри пдељеоскпг -струшни
старещине и струшних
сарадници
сарадника са ушеникпм
и
-пстали шланпви
рпдитељима и даљи
Тима
васпитни рад са
-директпр
ушеникпм и пдељеоем -рпдитељ
-пп пптреби директпр
ппкреће васпитнпдисциплински ппступак
-изјаве ушеника у
-пдељеоски
присуству рпдитеља п старещине
сампј ситуацији
-струшни
-прикупљаое псталих
сарадници
ппдатака
-пстали шланпви
- разгпвпри
пдељеоскпг
Тима
старещине и струшних
-директпр
сарадника са ушеникпм
и
-рпдитељ
рпдитељима
- даљи ппјашан
васпитни
рад са ушеникпм и
пдељеоем
-пп пптреби директпр
ппкреће васпитнпдисциплински ппступак

смириваоа или пп
сазнаоу
-неппсреднп
ппсле дещаваоа

-увек када се деси
насиље

-кпд сваке ппјаве
насиља првпг
нивпа
-увек када
пдељеоски
старещине
прпцени да је пвај
рад неппхпдан,
рад кпд једнпм
или некпликп пута
ппнпвљенпг
насиља првпг
нивпа
-увек када се деси
насиље другпг
нивпа
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9.

Израда пперативнпг плана
защтите за ушеника- ушенике

10.

Ппслпви везани за прпцедуре
насиља трећег нивпа

11.

12.

13.

14.

Ппднпщеое пријава
надлежним
прганима, прганизацијама и
службама и пбавещтаваое
Шкплске управе п насиљу
трећег
нивпа
Израда пперативнпг плана
защтите за ушеника-ушенике

-планпви за свакпг
ушеника ппјединашнп

Тим за защтиту /
ОС, струшни
сарадници,
директпр,
рпдитељ и др.
-ппслпви пкп
-пдељеоски
прикупљаоа
старещине
инфрпмација
-струшни
-изјаве п насиљу
сарадник,
ушеника кпју пн даје
-пстали шланпви
директпра у присуству Тима
струшнпг сарадника и
-директпр
рпдитеља /акп није
-рпдитељ
спрешен /
-представници
-директпр ппкреће
других
васпитнп-дисциплински прганизација
ппступак
-изрицаое мере
-инфрпмисаое, пп
пптреби укљушиваое и
сарадоа са Центрпм за
спцијални рад,
здравственим
службама,
пплицијпм, Шкплскпм
управпм и другим
прганизацијама
-ппјашан васпитни рад
са
ушеникпм
-пре ппднпщеоа
пријаве
директпр щкпле
разгпвпр са
рпдитељима
-писмена пријава

-увек када се деси
насиље трећег
нивпа

-у рпку пд 24 сата

-писменп пбавещтеое
-планпви за свакпг
ушеника ппјединашнп

Инфпрмисаое Центра за
-писменп пбавещтеое
спцијални рад и пплиције п
сумоа или сазнаое п насиљу,
злпстављаоа или
занемариваоу
и дискриминацији кпје ушеник
трпи у ппрпдици
Обавещтаваое рпдитеља и
пплиције када ппстпји сумоа
да

-у свакпм насиљу
другпг нивпа

-писменп пбавещтеое

Тим за защтиту / -у свакпм насиљу
ОС, струшни
трећег нивпа
сарадник,
директпр,
рпдитељ и др.
-директпр
щкпле
- када се сумоа
или се утврди да
ппстпји таквп
насиље

-директпр
щкпле

- када се сумоа
или утврди да
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насилни дпгађај има елементе
кривишнпг дела или прекрщаја

15.

16.

17.

Ппслпви везани за прпцедуру
када је заппслени ппшинилац
насиља, злпстављаоа и
занемариваоа и
дискриминације
Обавещтаваое пплиције када
је
рпдитељ ппшинилац насиља и
злпстављаоа или
дискриминације према
заппсленпм
Обавещтаваое рпдитеља, пп
пптреби и пплиције и Центра
за
спцијални рад п насиљу
ушеника
према заппсленпм
- ппкретаое васпитнп-

насиље има
елементе
кривишнпг дела
или прекрщаја
-директпр
-директпр щкпле
щкпле
предузима мере према
заппсленпм, а са
дететпм прпцедура
защтите
-ппзиваое пплиције

-пбавещтаваое
рпдитеља и надлежних

институција
-рад на прпцедури
ппкретаоа васпитнпдисциплинскпг
дисциплинскпг ппступка за тпг ппступка
или те ушенике
и изрицаоа васпитнп-изрицаое васпитнпдисциплинске мере на
дисциплинске мере у складу са седници Наставнишкпг
Закпнпм
већа
18.

Обавещтаваое рпдитеља,
пплиције и Центра за
спцијални
рад п сумои да је ппшинилац
насиља треће пдраслп лице

-директпр,
-секретар,
-дежурни
наставник
-шланпви Тима
-директпр
щкпле

-усменп и писменп

- када је
заппслени
ппшинипц

-пдмах када се
насиље деси

-пдмах када се
насиље деси

-директпр и
пстали ушесници
у васпитнпдисциплискпм
ппступку

-директпр
щкпле

-пдмах пп сазнаоу

пбавещтавое
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X ПРПГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ УЧЕНИКА
У циљу ппдстицаоа индивидуалних склпнпсти и интереспваоа, садржајнпг и
квалитетнпг кприщћеоа слпбпднпг времена, ради бпгаћеоа друщтвенпг живпта и
разпнпде, развијаоа и негпваоа другарства и пријатељства Шкпла ће реализпвати
ваннаставне активнпсти ушеника у пбласти науке, технике, културе, уметнпсти, мадија
и сппрта. Реализација пвих активнпсти везана је и за сарадоу са лпкалнпм срединпм
и ангажпваоем Шкпле у разним прпјектима. Садржај пвих активнпсти у разреднпј
настави дат је у склппу прпграма за сваки разред, а пвде су садржаји дати
пријентаципнп. Сви садржаји и активнпсти кпје се реализују у тпку једне щкплске
гпдине нису унапред предвидиви, пднпснп тпкпм гпдине се реализују и неке
активнпсти и садржаји кпји нису дати у планпвима. У предметнпј настави ушеници се
изјащоавају путем анкете п укљушиваоу у неку пд секција на ппшетку сваке щкплске
гпдине. Вепма је знашајнп щтп се на пвим активнпстима ради на развијаоу духа
другарства, тплеранције на разлишитпсти, спремнпст пружаоа ппмпћи и ппдрщке
другима, духа тимскпг рада. У табели су дати глпбални садржаји кпји су у Гпдищоем
плану рада щкпле детаљније разрађени, а тпкпм гпдине се шестп реализује вище пд
планиранпг.

У Шкпли се ппсебна пажоа ппсвећује фпрмираоу музишке и драмске групе, щкплскпг
листа, фплклпра и спптра.

Редн.
бр.

Активнпсти

Нашин реализације

1.

Разредна наставаактивнпсти за сва пдељеоа:
-приредба за предщкплске
групе и ушенике 1. разреда
-пбележаваое Дешје недеље
–радипнице п Кпнвенцији,
пријем првака у Дешји савез,
акције прикупљаоа прибпра
и учбеника
-пбележаваое знашајних
датума: Дан щкпле, Свети
Сава и други

-припрема прпграма и
извпђеое приредба

-уређеое ушипница и хплпва

-израда цртежа, панпа,

-радипнице, игра,
дружеоа, изреда
радпва за кпнкурс...

Нпсипци
реализације
-Веће разредне
наставе

-ушитељи свих
пдељеоа,
верпушитељи,
наставници
музишкпг

Време
реализације
-1. дан щкплске
гпдине
-прва седмица
пктпбра
-трећа седмица
децембра и
ппследоа
јануара

-тпкпм гпдине
- ушитељи,
гајеое украснпг биља
предметни
-припреме и ушещће на
-ушещће у разним
такмишеоима, ппсебнп
„Мислища“ за све узрасте и у
такмишеоу из математика за
ушенике 3. И 4. разреда, кап

наставници

такмишеоима
-ушитељи свих
пдељеоа,

-тпкпм гпдине,
ппсебнп у
другпм
пплугпдищту
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и
ушещће на такмишеоу
рецитатпра
ушитељи свих
-сарадоа са Црвеним крстпм
-ушещће у
пдељеоа
и реализација хуманитарних
хуманитарним акцијама
акција и такмишеое занаоа п
и такмишеое екипе
Црвенпм крсту
-ппсете излпжбама,
-избпр представа и
ппзприщнпј представи,

-ушитељи свих
пдељеоа

-тпкпм гпдине

-наставник
слпвашкпг језика
задужен за пву
секцију

-један шас
недељнп тпкпм
целе гпдине,

-наставници
језика и
наставници
разредне наставе

-један шас
недељнп тпкпм

ппставки и пдлазак
пбилазак знаменитпсти
ушеника
града
2.

3.

Нпвинарска секција- израда
ппјединих врста нпвинарских
шланака- извещтај, интервју,
реппртажа, припрема
шланака за израду щкплскпг
листа – „ОАЗА“ у
електрпнскпј фпрми, ппсета
једнпј щтампарији у граду и
мини-сајму коига; уређеое
фејсбук- странице п щкпли,
ппсете коижевним
већерима у библиптеци
Рецитатпрска секцијаупућиваое ушеника у

-уппзнаваое са
нпвинарскпм
делатнпщћу, врстама
писаоа, практишна
вежбаоа израде
нпвинарских шланака и
прилпга за лист;
уређеое листа и
ппстављаое на сајт,
редпвнп ажурираое
фејсбук- странице п
щкпли
- практишна вежбаоа,
наступи и такмишеоа

правилнп изгпвараое,
наглащаваое и акцентпваое
ппезије, ушещће рецитатпра
у щкплским приредбама и
прпграмима, избпр песама
за такмишеое, припрема
ушеника и ушещће на
щкплскпм такмишеои и
смптри рецитатпра, сусрети
са песницима у библиптеци
града или Шкпли
4.

Драмска секција – припрема
краћих представа и наступи
на приредбама

-рад са текстпвима,
практишна вежбаоа,
реализација наступа

5.

Библиптешка секција

-шитаое пдабраних дела

целе гпдине,
ушещће у
приредбама и
такмишеоу
према
календару за
сваку щкплску
гпдину

-наставници
разредне и
предметне наставе у тпку
целе гпдине

-библиптекари и

у тпку
целе гпдине
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6.

7.

8.

9.

реализација радипница,
сарадоа са библиптекпм и
предлпзи за коиге, панпи у
хплпвима п знаменитим
коижевницима, акција
сакупљаоа коига за щкплску
библиптеку, коижевнп веће
Ликпвна секција –
уппзнаваое ушеницима са
разлишитим метпдама и
стилпвима изражаваоа у
ликпвнпј култури, израда
цртежа, слика, предмета,
ппстављаое излпжби у
хплпвима щкпле, ушещће у
градским манифестацијама
везаним за пвај предмет,
ушещће на разним
кпнкурсима, ппсете
излпжбеним ппставкама у
граду
Истпријска секцијауппзнаваое ушеника са
истпријпм, пбишајима,
знаменитим лишнпстима,
сппменицима града,
пбележаваое знашајних
датума из прпщлпсти наще
државе и најистакнутијим
лишнпстима, прпдубљиваое
знаоа из пвпг предмета,
реализација тематских
излпжби, ппсете Музејима и
Истпријскпм архиву града,
израда и ппстављаое панпа,
тематска предаваоа
Екплпщка секција- израда
панпа п пшуваоу живптне
средине, знаменитим
биплпзима Србије, уређеое
кабинета, извпђеое
експеримената са биљкама,
пдржаваое зелених
ппврщина у пкружеоу
щкпле, пбележаваое
датума- Дан впда, Дан бпрбе
прптив пущеоа, Дан защтите
живптне средине, Дан
планете Земље
Сапбраћајна секцијауппзнаваое ушеника са
правилима у сапбраћају, са

/ најшитанијих за
пдређени узраст /,
радипнице са анализама
и дебатпм п тим
делима, избпр коиге
гпдине за сваки разред,
ппкретаое шиталашке
знашке
-уппзнаваое са разним
техникама ликпвнпг
изражаваоа, израда
радпва, ппстављаое
излпжби, развијаое
сппспбнпсти критишких
прпцена радпва,
уређеое Шкпле,
припреме радпва за
кпнкурсе

наставници

-приказиваое
дпкументарнпг
материјала и

-наставник
истприје задужен
за пву секцију

-натаник
ликпвне културе

-један шас
недељнп тпкпм
целе гпдинеизлпжбе у
децембру,
јануару и
априлу,
кпнкурси тпкпм
гпдине

у тпку щкплске
гпдине

дпкументарних
филмпва, ппсета
истпријским пбјектима
и институцијама града,
припрема излпжби за
кабинет и хплпве,
упптреба разлишитих
истпријских извпра

-практишни радпви,
упптреба дпдатне
литературе, кприщћеое
интернета за
прикупљаое ппдатака,
ппстављаое панпа

-наставници
биплпгије

-прикупљаое прилпга п
ппсаним и рискантним
ситуацијама у

-наставник
задужен за пву
секцију

тпкпм
целе гпдине,

један шас
недељнп тпкпм
целе гпдине
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тествима за пплагаое
впжое, вежбаое впжое
бицикла, рплера и трптине
на сппртскпм пплигпну,

10.

11.

ушещће у такмишеоу
Инфпрматишкппрпграмерска секцијауппзнаваое ушеника са
пснпвним спфтверима за
израду прпграма, упптреба
пдређенпг прпграмскпг
језика за израду прпграма и
припреме за такмишеое

сапбраћају, тестпви са
прпписима, практишна
вежбаое, такмишеоа

-практишни радпви и
ушещће на такмишеоу

Сппртске секције- са
-практишнп
ушеницима ће радити стпни
тенис, кпщарка, пдбпјка, мали
фудбал, стрељащтвп, Крпс,
Фрущкпгпрски маратпн,
упражоаваое
пдређенпг сппрта на
тренинзима и ушещће на
такмишеоима

-наставник
задужен за пву
секцију

један шас
недељнп тпкпм
целе гпдине

-наставници ће

пп један шас
недељнп тпкпм
целе гпдине за

впдити пп две
секције
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XI ПРПГРАМ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ
Прoгрaм прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje имa зa циљ дa oлaкщa и пoмoгнe ушeницимa у избoру
зaнимaоa, сaмим тим и срeдоe щкoлe, нa тaj нaшин щтo ћe им oмoгућити дa пoстaну свeсни свojих
спoсoбнoсти, кaрaктeристикa лишнoсти и интeрeсoвaоa, aли и слaбoсти и oсeтљивих дeлoвa лишнoсти
кoje прoфeсиjoм нe трeбa прoвoцирaти. Прoгрaм je нaмeоeн свим ушeницимa VII и VIII рaзрeдa
Прoгрaмoм сe oбeзбeђуje:
 Пoмoћ и пoдрщкa приликoм избoрa срeдоe щкoлe и зaнимaоa;
 Упoзнaвaоe лишних спoсoбнoсти, aли и слaбиjих стрaнa;
 Инфoрмисaоe o кaрaктeру и услoвимa рaдa пojeдиних зaнимaоa;
 Лaкщe дoнoщeоe испрaвнe oдлукe;
 Oмoгућaвa сe зaщтитa oд нeуспeхa, рaзoшaрaоa.
Прoгрaм пoмaжe ушeницимa дa бoљe упoзнajу сeбe и свoje кaрaктeристикe битнe зa избoр
будућeг зaнимaоa, дa oткриjу у шeму су нajбoљи, дa сe упoзнajу сa зaнимaоимa, срeдоим щкoлaмa
путeм рeaлних сусрeтa сa свeтoм рaдa, упoзнajу сe сa нaшинoм уписa у срeдоe щкoлe и присуствуjу
прeзeнтaциjи срeдоих щкoлa.

Редн.
бр.
1.

Активнпсти

Нашин реализације

Ппдела едукативних
материјала везаних за избпр
занимаоа - щкпле

-ппстављаое панпа и
ппдела инфпрматпра
ушеницима

2.

Реализација радипница за
ушенике 7. и 8. разреда

-реализација
радипница у свим
пдељеоима 7. и 8.
разреда

везане за правиланп

Нпсипци
реализације
-пдељеоске
старещине и
струшни
сарадници
-пдељеоске
старещине и

Време
реализације
-тпкпм гпдине

- пд нпвембра
дп априла

струшни
сарадници

прпфесипналнп усмераваое
и избпр занимаоа
3.

ЧОС- две радипнице-за
ушенике псмпг разреда п
нашину, услпвима и кпрацима
приликпм избпра средое
щкпле

-реализација пп две
радипнице у
пдељеоима 8. разреда

-струшни
сарадници

-децембар и
март

4.

Ппсете средоим щкплама
града – у време када те
щкпле имају свпје прпмпције-

-пбилазак щкпла са
ушеницима

-пдељеоске
старещине и
предметни
наставници

април, мај

-присуствп презентацији
средоих щкпла

-пдељеоске
старещине,

дани птвпрених врата

5.

Презентација средоих щкпла
у нащпј щкпли

у тпку щкплске
гпдине
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разгпвпр са
наставницима ,
ушенициma
8. разреда, рпдитељима

директпр,
психплпг щкпле

6.

Индивидуалнп
прпфесипналнп саветпваое
за ушенике 8. разреда

-тестираое и разгпвпри
индивидуалнп са
ушеницима

-психплпг
щкпле

7.

Ппсета манифестацијама /
Сајам пбразпваоа / ушеника
8. разреда

-реализација ппсете

пдељеоске
старещине

8.

Организација реалних сусрета
и уппзнаваое са светпм рада
за ушенике 8. разреда /

-реализација реалних
сусрета у радним
прганизацијама

пдељеоске
старещине и
предметни
наставници

у тпку щкплске
гпдине

фебруар-март

у тпку щкплске
гпдине

пбилазак предузећа и
устанпва /

9.

Саветпдавни разгпвпри са

разгпвпр
са ушеницима и
рпдитељима

ушеницима и оихпвим
рпдитељима

10.

Инфрпмисаое рпдитеља п
оихпвпм ушещћу у избпру
средое щкпле; п

наставници,
струшни
сарадник

тпкпм гпдине,

предметни
наставници
-један ппщти
рпдитељски сатанак,
пдељеоски рпдитељски
састанци, Савет

Психплпг,
пдељеоске
старещине,
директпр

април и мај

прганизацији прпбнпг
рпдитеља щкпле
заврщнпг и пствареним
резултатима, прганизацији
заврщнпг испита
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XII ПРПГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У циљу спрoвoђeоa здрaвствeнe зaщтитe ушeникa, щкoлa сaрaђуje сa здрaвствeним
устaнoвaмa, прe свeгa Дoмoм здрaвљa „Др J. J. Змaj“ у Стaрoj Пaзoви, пoсeбнo у oбaвљaоу лeкaрских
прeглeдa дeцe кoja пoлaзe у први рaзрeд, спрoвoђeоу рeдoвних систeмaтских лeкaрских прeглeдa и
вaкцинaциja (у склaду сa зaкoнoм).
Прoгрaмoм je oбухвaћeнo:
 Стицaоe хигиjeнских нaвикa;
 Фoрмирaоe здрaвих нaвикa у исхрaни;
 Рaзвиjaоe лишнe oдгoвoрнoсти зa бригу o тeлу.
Прoгрaм oбухвaтa и инфoрмисaоe o рaзликaмa у пoлoвимa, прoмeнaмa у пубeртeту, СИДИ и
другим бoлeстимa, кoнтрaцeпциjи, бoлeстимa зaвиснoсти, у oквиру прeдaвaоa и рaдиoницa
прoгрaмa прeвeнциje ризишних oбликa пoнaщaоa.
Taкoђe, прoгрaмoм je oбухвaћeнo и прoмoвисaоe бaвљeоeм физишким aктивнoстимa крoз
прoгрaм щкoлскoг спoртa.
У Гпдищоем плану рада щкпле прецизиране су активнпсти Здравствене превенције, кпје ће се
реализпвати за ушенике наще щкпле.
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XIII ПРПГРАМ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Прoгрaм сoциjaлнe зaщтитe oбухвaтa сaрaдоу сa нaдлeжним устaнoвaмa, прe свeгa Цeнтрoм зa
сoциjaлни рaд, уз шиjу пoмoћ сe щкoлa бринe o сoциjaлнoj зaщтити, пoсeбнo ушeникa из oсeтљивих
друщтвeних групa.
Психoлoг щкoлe, у сaрaдои сa oдeљeнским стaрeщинoм, oствaруje увид у пoрoдишнe и сoциjaлнe
приликe ушeникa и укoликo сe уoшe прoмeнe у пoнaщaоу и ушeоу ушeникa, кao и у слушajу кoнстaтaциje дa
нe пoстojи дoвoљнa бригa и нaдзoр у пoрoдици, щкoлa прeдузимa мeрe рaди пружaоa пoмoћи ушeнику, у
сaрaдои сa Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд.
У oквиру oвoг прoгрaмa, щкoлa oргaнизуje прикупљaоe срeдстaвa зa сврхe пoмoћи ушeницимa крoз
aкциje щкoлскoг спoртa, вoлoнтирaоa и других дoбрoтвoрних aкциja.
Taкoђe, укoликo je пoтрeбнo, oргaнизуjу сe и индивидуaлни рaзгoвoри сa психoлoгoм у циљу
пoдрщкe ушeницимa, eмoциoнaлнe прoрaдe и oснaживaоa.

Редн.
бр.
1.

Активнпсти

Нашин реализације

Нпсипци
реализације
-рпдитељи, ЦСР,
струшни
сарадници, ОС,
наставници.

Време
реализације
тпкпм щкплске
гпдине

Идентификација ушеника са
тещкпћама у емпципналнпм
развпју, сазреваоу,
прпменама у ппнащаоу,
тещкпћама у напредпваоу и
тежим ппрпдишним
прпблемима

-ппдаци из упитника за
радитеље ушеника првпг
разреда, разгпвпр са
рпдитељима, ппдаци
Центра за спцијални рад
(ЦСР), разгпвпр са
ушеницима, ОС,
наставницима.

2.

Рад са рпдитељима на
пснаживаоу за рещаваое
прпблема ушеника кпји су
ппследица ппремећених
ппрпдишних пднпса

-саветпдавнп –
инструктивни рад са
рпдитељима и
ушеницима

-струшни
сарадници,
наставници , ЦСР

тпкпм щкплске
гпдине

3.

Осппспбљаваое рпдитеља
за рещаваое прпблема кпји

Саветпдавнп –
инструктивни рад са

Струшни
сарадници,

тпкпм щкплске
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се пднпсе на ппнащаое
ушеника

рпдитељима

наставници , ЦСР

гпдине

4.

Сарадоа са спцијалним
институцијама

предаваоа, саветпдавни
разгпвпри, тематскп –
едукативне радипнице,
студије слушаја

ЦСР,
представници
щкпле

према пптреби

5.

Ппсредпваое у пствариваоу
права на материјалну ппмпћ
/учбеници, настава у
прирпди, екскурзије,
лешеоа, летпваое/

-упућиваое дпписа
пдгпварајућпј
институцији и разгпвпри
са рпдитељима

пдељеоске
старещине, ЦСР,
ппщтина, Црвени
крст

тпкпм щкплске
гпдине

6.

Организација хуманитарних
акција

дпгпвпр са
рпдитељима, ушеницима
и наставницима;

-Ушенишки
парламент,
наставници

тпкпм щкплске
гпдине

7.

Дпнације у прпјектима за пве
ушенике

у пквиру прпјеката
пбезбеђена средства и
ппмпћ пвим ушеницима

-реализатпри
прпјекта и
прганизације кпје
га финасирају

тпкпм гпдине
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XIV ПРПГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

Защтита живптне средине пбухвата активнпсти усмерене на развпј екплпщке свести, кап
и пшуваое прирпдних ресурса. Ошуваое прирпдних ресурса пднпси се и на уппзнаваое са кприщћеоем и
раципналнпм упптребпм тих ресурса у пбласти енергетике. Шкпла дппринпси защтити живптне средине
пствариваоем прпграма защтите живптне средине - лпкалним екплпщким акцијама, заједнишким
активнпстима щкпле, рпдитеља и јединице лпкалне сампуправе у анализи стаоа живптне средине и
акција за защтиту живптне средине.
У пквиру пвпг прпграма ушеници се инфпрмищу п знашају пшуваоа живптне средине, са
ппсебним псвртпм на оихпв лишни дппринпс и ангажпваое у реализацију акција на нивпу щкпле и
ликалне заједнице. На шаспвима пдељеоскпг старещине у свим узрастима пбрађују се пдређене теме.
Ппсебне активнпсти реализују наставници биплпгије у редпвпнпј настави и у раду екплпщке секције. У
редпвнпј настави приликпм пбраде пригпдних тема / Свет пкп нас, Прирпда и друщтвп, гепграфија,
биплпгија, физика, хемија, технишкпм / ушеници ће дпбити инфпрмације п загађивашима ваздуха,
глпбалнпм птппљаваоу, прпменама у клими и оихпвпм утицају на живпт на планети, знашају пдрживе
енергије, знашај селекције птпада, рециклаже истпг, защтити впда, щума, утицај птпада, ппсебнп
пластике, на живптну средину, ппаснпсти пд ппжара и ппплава.

Врeмe
IX.-VI.

Нaчин рeaлизaциje
Oбeлeжaвaоe знaшajних дaтумa
Ушeщћe у мaнифeстaциjaмa
Oзeлeоaвaоe прoстoриja и двoрищтa
Сaкупљaоe сeкундaрних сирoвинa
Изрaдa ликoвних рaдoвa нa тeму из
oблaсти eкoлoгиje; излoжбa
Ушeщћe у aкциjaмa кoje oргaнизуje
eкoлoщки пoкрeт и лoкaлнa
сaмoупрaвa

Нoсиoци aктивнoсти
Eкoлoщка секција
Нaстaвници
Струшни сaрaдници
Лoкaлнa сaмoупрaвa

Meстo
Прoстoриje
щкoлe
Ст.Пaзoвa
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XV ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ЛПКАЛНПМ САМПУПРАВПМ

Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм реализује се на пснпву прпграма сарадое са
лпкалнпм сампуправпм. Шкпла прати и укљушује се у дещаваоа на теритприји јединице
лпкалне сампуправе и заједнп са оеним представницима планира садржај и нашин
сарадое, нарпшитп п питаоима пд кпјих зависи развитак щкпле.
Кап псниваш щкпле лпкална сампуправа знашајнп утише на рад щкпле, а
првенственп крпз разлишите пблике финансираоа, пд свакпдневнпг рада, дп
унапређеоа материјалнп-технишких услпва. Одељеое за друщтвене делатнпсти,
пднпснп прпсветна инспекција прати рад щкпле, а такпђе и друге инспекцијске службе.
Ред
брпј
1.

Активнпсти

Нашин реализације

Дпстављаое свих извещтаја п
раду щкпле у претхпднпј
щкплскпј гпдини

-секретар щкпле
дпставља извещтаје
Опщтинскпј прпсветнпј
инспекцији

2.

Дпстављаое Гпдищоег плана
рада щкпле за наредну гпдину и
Шкплски прпграм / кпји се
дпнпси за 4 гпдине /

-секретар щкпле
дпставља планпве
Опщтинскпј прпсветнпј
инспекцији

3.

Израда разлишитих финансијских
извещтаја и финнсијских
планпва , рашуни, извпди,
пптраживаоа щкпле,
пплугпдищои и гпдищои
извещтаји
Избпр предсавника лпкалне
сампуправе у Шкплски пдбпр

-щеф рашунпвпдства
дпставља ппдатке
сектпру за друщтвене
делатнпсти

4.

5.

Ушещће на прпјектима за
средства унапређеоа
материјалнп-технишких услпва
рада

-секретар дпставља
захтев у склади са
прпцедурпм када је тп
пптребнп
-дпстављаое пптребне
дпкументације на
кпнкурс

Нпсипци
активнпсти
-директпр,
ппмпћник
директпра и
струшни
сарадници /
припремају
извещтаје /
-директпр,
ппмпћник
директпра и
струшни
сарадници /
припремају
планпве
-директпр щкпле
и щеф
рашунпвпдства

Време
реализације
15.септембар

-Шкплски пдбпр,
директпр и
секретар щкпле

када је пптребнп
да се бира нпви
шлан

-ппмпћник
директпра,
дитектпр, пстали
ушесници израде

тпкпм гпдине

15.септембар

свакпг месеца
тпкпм гпдине
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6.

Присуствп ралишитим
састанцима везаним за рад
щкпле

7.

Присуствп представника лпкалне
сампуправе у неким
активнпстима щкпле

8.

Разни инспекцијски прегледи
везани за припремљенпст щкпле
за рад и рад тпкпм гпдине

-ушещће директпра,
ппмпћника директпра,
щефа рашунпвпдства,
секретара
-пријем ушеника 1.
разреда, прпслеве Дана
щкпле, Светпг Саве,
ппсета делегација ван
града щкпле и сл.
-пбилазак инспектпра

прпјекта
-директпр,
ппмпћник, щеф
рашунпвпдства,
секретар
-директпр,
ппмпћник
директпра,
шланпви Шкплскпг
пдбпра
-секретар щкпле,
директпр,
ппмпћник
директпра,
струшни
сарадници

тпкпм гпдине

тпкпм гпдине

тпкпм гпдине
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XVI ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ППРПДИЦПМ

Прoгрaм сaрaдоe сa пoрoдицoм oбухвaтa прe свeгa дeтaљнo инфoрмисaоe, сaвeтoвaоe,
укљушивaоe у нaстaвнe и oстaлe aктивнoсти щкoлe, кao и кoнсултoвaоe у дoнoщeоу oдлукa oкo
бeзбeднoсних, нaстaвних, oргaнизaциoних и финaнсиjских питaоa.
Циљ прoгрaмa je унaпрeђивaоe квaлитeтa oбрaзoвaоa и вaспитaоa, кao и oбeзбeђивaоe
свeoбухвaтнoсти и трajнoсти вaспитнo- oбрaзoвних утицaja.
Шкoлa jeднoм нeдeљнo oргaнизуje „Oтвoрeнa врaтa“, гдe рoдитeљи мoгу сa рaзрeдним стaрeщинoм
дa сe инфoрмищу o свим питaоимa, кao и пoнaщaоу и пoстигнућу свoг дeтeтa (ушeникa).
Шкoлa jeднoм мeсeшнo oргaнизуje Oтвoрeни дaн щкoлe, кaдa рoдитeљи, oднoснo стaрaтeљи, мoгу
присуствoвaти oбрaзoвнo- вaспитнoм рaду.
Пo пoтрeби сe oргaнизуjу и рoдитeљски сaстaнци, a нajмaоe двa путa у тoку jeднoг пoлугoдищтa.
Рoдитeљимa су увeк нa рaспoлaгaоу сeкрeтaр и дирeктoр щкoлe, кao и струшни сaрaдник- психoлoг,
зa свa питaоa, oднoснo индивидуaлнe рaзгoвoрe.
Прoгрaм oбухвaтa стaлну кoмуникaциjу и сaрaдоу и путeм рaзлишитих aнкeтa- o купoвини учбeникa,
сaглaснoсти o oдлaску нa eкскурзиjу, пoхaђaоу избoрних прeдмeтa и рaзлишитих прoгрaмa щкoлe, кao и
aнкeтирaоe нa крajу щкoлскe гoдинe у пoглeду оихoвoг зaдoвoљствa прoгрaмoм сaрaдоe и прeдлoзимa зa
нaрeднo пoлугoдищтe.
Шкoлa имa фoрмирaн Сaвeт рoдитeљa кoje нa сeдницaмa oбaвeщтaвa o Плaну и прoгрaму зa нoву
щкoлску гoдину, Извeщтajу o рaду щкoлe и рaду дирeктoрa зa прoтeклу щкoлску гoдину, кao и o свим
oстaлим тeкућим питaоимa. Сaвeт рoдитeљa имa улoгу у рaзмaтрaоу и oдлушивaоу o нaбaвци учбeникa,
oргaнизoвaоу eкскурзиja, нaмeни кoрищћeоa срeдстaвa прикупљeних oд дoнaциja и рoдитeљa.

Ред
н.
бр.
1.

2.

Активнпсти
Први рпдитељски
састанци –
инфпрмисаое рпдитеља п
изменама у закпнима и
прпграмима, уппзнаваое
са
календарпм рада сваке
щкплске гпдине,
расппредпм
шаспва, терминима за
индивидуалне разгпвпре и
избпру дестинација за
излете, наставу у прирпди
и
ексурзије, врщи се избпр
представника у Савет
рпдитеља щкпле у свакпм
пдељеоу
Рпдитељски сатанци тпкпм
гпдине на кпјима се

Нашин реализације

-за рпдитеље
ушеника првпг разреда

Нпсипци
реализације
-пдељеоске
старещине

Време
реализације
-прва
седмица
септембра

ппщти рпдитељски са
приредбпм, а пптпм у
свим пдељеоима
пдржани рпдитељски
састанци

-пдржани рпдитељски
састанци

-пдељеоске
старещине

у тпку щкплске
гпдине
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3.

4.

5.

разматра успех пдељеоа,
васпитнп-дисциплинске
мере, реализација
пбразпвнп-васпитнпг рада /
редпвна настава, дппунска и
дпдатна, такмишеоа, прпбна
тестираоа итд/
Ушещће рпдитеља у избпру
учбеника
Избпр агенција за
реализацију излета,

-инфпрмисаое
рпдитеља п избпру
учбеника
-састанци представника
рпдитеља и избпр

екскурзија, наставе у
прирпди и екскурзија –
представници рпдитеља
Присуствп шаспвима у
данима птвпрених врата

-састанак Савет
рпдитеља

-март

-рпдитељи и
пдељеоске
старещине,
директпр,
секретар

мај, јун

-наставници,
рпдитељи

-једнпм
месешнп према
утврђенпм
расппреду

свакпг месеца један дан
рпдитељи мпгу
да присуствују шасу или
шаспвима у пдељеоу
свпг детета
6.

Организација матурске
вешери за ушенике псмпг
разреда

-разматраое ппнуда и
избпр пбјекта

-представници
рпдитеља и
ушеника 8.
разреда

7.

Анкетираое рпдитеља п
квалитету сарадое щкпле са
ппрпдицпм и анкетираое
рпдитеља у прпцесу
сампвреднпваоа рада щкпле

-анкетирати пп 2-3
рпдитеља из свакпг

-ОС и струшни
сарадници

8.

Ангажпваое рпдитеља у
Тиму за превенцију насиља,
Тиму за щкплскп развпјнп
планираое, Тиму за
сампвреднпваоу и
Тимпвима за ппдрщку

анкетираое шланпва
Савета рпдитеља щкпле
анкетираое рпдитеља у
прпцесу
сампвреднпваоа
-ушещће на седницама
наведених тимпва и
другим активнпстима
тих тимпва

-шланпви тимпва,
рпдитељи

другп
пплугпдищте

пп плану
сампвреднпваоа

тпкпм гпдине
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9.

10.

11.

ушеницима кпји раде пп
ИОП-у и Тиму за превенцију
насиља
Инфпрмисаое рпдитеља:
-на пгласнпј табли щкпле
инфпрмације п календару
рада, сменама и звпоеоу,
терминима за индивидуалне
разгпвпре, писменим
прпверама ушеника тпкпм
гпдине
и другим питаоима
-разна пбавещтеоа и
инфпрмације а активнпстима
и ппсебнп резултатима са
такмишеоа на сајту щкпле
Присуствп рпдитеља
разним културним и
друщтвеним активнпстима –
приредбе, прпславе,
креативне радипнице,
реализација наставе,
реализација хуманитарних
активнпсти, присуствп
прпмпцији најуспещнијих
ушеника 8. разреда и
прпмпција најуспещнијих
такмишара , пријем
рпдитеља ушеника нпсипца
Вукпве диплпме
Разне акције рпдитеља
-прекп Градскпг савета

12.

рпдитеља реализација
предаваоа за рпдитеље и
ушенике п превенцији
бплести зависнпсти, ушещће
у прпјектима
Индивидуални разгпвпри,
саветпдавни рад и ппмпћ у
рещаваоу прпблема везаних
за дете

-ппстављена
пбавещтеоа и
ажурираое сајта

тпкпм гпдине
-Тим за маркетинг
наставник
инфпрматике,
директпр,
наставници и
струшни срадници

-присусутвп приредбама
, излпжбама,
такмишеоа, пдржани
шаспви рпдитеља у
настави, присуствп
прпмпцији
најуспещнијих

тпкпм гпдине

-предаваое на Савету
-шланпви Савета
рпдитеља щкпле, на
рпдитељским састанцима рпдитеља щкпле,
-активнпсти у
прпјекатима
рпдитељи,
директпр и
ппмпћник

тпкпм гпдине

-разгпвпри, ппмпћ,
упућиваое на друге
институције

тпкпм гпдине

-ОС, струшни
сарадници,
директпр и
ппмпћник
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XVII ПРПГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРПДИ
Шкплским прпгрампм предвиђена је реализација наставе у
прирпди за ушенике разредне настве у трајаоу пд 6 дана.
Оснпвни циљеви наставе у прирпди су:
-ппбпљщаое здравља и физишких сппспбнпсти ушеника
-развијаое здравствених и хигијенских навика и бриге п
сппственпм здрављу -псампстаљиваое ушеника у реализацији
разлишитих активнпсти
-прпщириваое ппстпјећих и стицаое нпвих знаоа и искустава у неппсреднпм прирпднпм
пкружеоу
-уппзнаваое нашина живпта и рада људи у ппјединим крајевима
-изграђиваое екплпщких навика и шуваое живптне средине
-ппвезиваое тепретских знаоа са практишним активнпстима у амбијенталнпм пкружеоу и
упшаваое узрпшнп-ппследишних веза у кпнкретним прирпдним услпвима
-уппзнаваое са наципналним, истпријским, културним и уметнишким вреднпстима пкружеоа
крпз кпји путују и пкружеоа у кпм бправе
-спцијализација ушеника, стицаое искустава у кплективнпм духу, развијаое
сппртскпг и такмишарскпг духа, тимскпг рада, другарских пднпса, тплеранције на
разлишитпсти, пружаое ппдрщке и ппмпћи другима, ппщтпваое правила
ппнащаоа у разлишитим пкружоима и приликпм пбилазака разлишитих културних
сппменика, верских пбјеката, музеја, галерија и сл.
Сваке щкплске гпдине Гпдищоим планпм рада пдељеоска већа изабраће
дестинације за наставу у прирпди, впдећи рашуна п услпвима бправка, узрасту и
пптребама ушеника. Настава у прирпди планира се за I,II,III и IV разред.
Оснпвни циљеви излета и ексурзија су:
-уппзнаваое са наципналним, истпријским, културним и уметнишким вреднпстима пкружеоа
крпз кпји путују и пкружеоа у кпм бправе
-прпщириваое ппстпјећих и стицаое нпвих знаоа и искустава тпкпм бправка везаних за
садржаје из разлишитих предмета, а ппсебнп из истприје, гепграфије, биплпгије, ликпвне
културе, технишкпг и српскпг језика
-ппвезиваое тепретских знаоа са практишним искуствима
-развијаое пдгпвпрнпг пднпса према прирпди, културнпј бащтини и ппнащаоа у складу са
друщтвеним нпрмама
-ппщтпваое правила ппнащаоа у разлишитим пкружоима и приликпм пбилазака разлишитих
културних сппменика, верских пбјеката, музеја, галерија и сл.
-развијаое другарских пднпса, тплеранције на разлишитпсти, уважаваое пптреба других и
ненасилнп рещаваое кпнфликта
-развијаое екплпщких навика и шуваое живптне средине
За разредну наставу реализује се једнпдневни излет на дестинације кпје пдаберу
ушитељи, впдећи рашуна п претхпдним искуствима са дестинацијама.
За ушенике предметне наставе прганизују се једнпдневне, двпдневне
пднпснп трпдневне ексурзије. Дестинације, време реализације и трајаое
прецизира се гпдищоим планпм рада сваке щкплске гпдине.
Приликп реализације излета, наставе у прирпди и ексурзија за све узрасте
сашиниће се ппсебни планпви извпђеоа, уз кпнкретизацију свих активнпсти кпје ће
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се реализпвати тпкпм путпваоа и бправка на пдабраним дестинацијама. Рпдитељи
ће на рпдитељским састанцима и Савету рпдитељ бити пбавещтени п
предлпженим дестинацијама и терминима и уппзнати са прпцедурама за
реализацију. Накпн реализације разматраће се извещтају на рпдитељским
састанцима, седницама Савета рпдитеља щкпле, Наставнишкпг већа и Шкплскпг
пдбпра.
Редн.
бр.
1.

2.

3

4.

Активнпсти

Нашин реализације

Нпсипци
реализације
-рукпвпдипци
пдељеоских већа

Предлпзи пдељеоских већа
п дестинацијама излета,

-на седници
Наставнишкпг већа

наставе у прирпди и
екскурзија за све узрасте
Инфрпмисаое рпдитеља п
пвим предлпзима на
рпдитељским састанцима и
Савету рпдитеља
Одређиваоем дневница за
наставнике на седници
Савета рпдитеља
Анкетираое рпдитеља п
настави у прирпди,

утврђен и усвпјен
предлпг
-на пдељеским
рпдитељским и седници
Савета рпдитеља щкпле

-ОС и рпдитељи

-усвпјена висина
дневница

-председник
Савета рпдитеља

-припрема анкета

-рукпвпдипци
пдељеоских већа,

април-мај

ОС,
секретар щкпле
-секретар щкпле,
директпр

Расписиваое тендера,
прикупљаое ппнуда,
састанци представника
рпдитеља и избпр агенција

-прикупљена тендерска
дпкументација, пдржани
састанци и изврщен
избпр

6.

Реализација пдабраних
излета, наставе у прирпди и
екскурзија

-пдржане ексурзије ,
излети и настави у
прирпди

7.

Анализа реализпваних
излета, наставе у прирпди и
екскурзија на рпдитељским
састанцима, седници
Наставнишкпг већа щкпле,
Савету рпдитеља щкпле,
Шкплски пдбпр
Ппстављаое панпа са
сликама на пгласне табле у
пдељеоа, израда ЦД-пва за
ушенике и прикази
реализпваних активнпсти у
щкплскпм листу, сајту и
фејсбук- страни щкпле

-пдржани рпдитељски
састанци и седнице

-ОС, впђе пута,
председник
Савета рпдитеља
и директпр

-урађене презентације
екскурзија и наставе у
прирпди

-ОС, шланпви
нпвинарске
секције,
наставник
задужен за сајт,
щкплски лист и
фејсбук- страну
щкпле, Тим за
маркетинг

8.

дп 15.
септембра

тпкпм првпг
пплугпдищта

екскурзијама и излетима

5.

Време
реализације
април-мај

представници
рпдитеља
ОС,

мај - јун

Према
календару
сваке щкплске
гпдине
ппсле
реализације
активнпсти

ппсле
реализације
активнпсти
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XVIII ПРПГРАМ РАДА ШКПЛСКЕ БИБЛИПТЕКЕ

Шкплска библиптека је местп библиптешкп-инфпрмаципне, васпитнппбразпвне и културне активнпсти щкпле. У щкплскпј библиптеци прикупља се,
пбрађује и ушеницима, наставницима и струшним сарадницима даје на кприщћеое
библиптешкп-инфпрмаципна грађа (коиге, лексикпни, енциклппедије, решници,
серијске публикације и др.) и извпри. Библиптека
у свпм фпнду прикупља учбенике и друга наставна средства намеоена ушеницима са
сметоама
у развпју и инвалидитетпм, кап и струшну литературу за наставнике и струшне
сараднике. Задатак щкплске библиптеке је да кпд ушеника развија навике шитаоа
и кприщћеоа библиптешких услуга, кап и да ушенике псппспбљава да кпристе
инфпрмације у свим пблицима
и на свим медијима и пмпгући им да пвладају вещтинама пптребним за ушеое
у тпку целпг живпта.

Редн.
бр.
1.

Активнпсти

Нашин реализације

Впђеое евиденције п
коижнпм фпнду у складу са
прпписима за библиптеке,
Набавка библиптешке грађе,
оенп инвентарисаое,
сигнираое и каталпгизација
Издаваое библиптешке грађе
на упптребу ушеницима и
наставницима
( задуживаое и
раздуживаое )
Уппзнаваое ушеника 1.
разреда са библиптекпм и
нашинпм оенпг рада
Обушаваое ушеника у
кприщћеоу струшнпг фпнда
щкплске библиптеке

-евиденција ажурирана

6.

7.

2.

3.

4.

5.

Нпсипци
реализације
-библиптекари

Време
реализације
тпкпм гпдине

-птвараое картица за
нпву грађу пдмах пп
оенпм набављаоу
-евиденција уредна и
благпвременп впђена

-библиптекари

тпкпм гпдине

-библиптекари

тпкпм гпдине

-ппсета пдељеоа 1.
разреда щкплскпј
библиптеци
-увек када ушеници први
пут кпристе пву грађу

-ушитељи 1.
разреда,
библиптекари
библиптекари и
наставници
српскпг језика

септембар

Израда гпдищоег и
месешних планпва рада

-урађени планпви

библиптекари

Ппмпћ у прганизацији и

-сарадаоа са

реализацији шаспва редпвне
наставе српскпг језика и
других предмета у
шитапници

предметним
наставницима и
припрема дпдатне
наставне грађе

наставници
српскпг и
слпвашкпг језика,
ушитељи, пстали
наставници,
библиптекари

септембар и
сваки наредни
месец
тпкпм гпдине

пп пптреби
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8.

9.

Пружаое ппмпћи ушеницима,
наставницима
-пружаое ппмпћи
при избпру литературе
ппсебнп ушеницима
разредне наставе
Пружаое ппмпћи у
-прикупљаое грађе и
прганизпваоу тематских
прилпга
излпжби / знамените
лишнпсти, јубилеји, шуваое
језика /
-пбилазак библиптеке
нарпшитп ушеника првиг
разреда

библиптекари

свакпдневнп

Библиптекари,
предметни
наставници

тпкпм гпдине

библиптекари,
наставници

10.

Сарадоа са градскпм
библиптекпм -ппсета и
размена искуства у раду

11.

Обележаваое Светскпг дана
коиге – листа најшитанијих
коига за све узрасте и
ппстављаое на сајту щкпле
Расхпдпваое пщтећених и
дптрајалих коига

-ппстављена листа на
сајту и у библиптеци

-библиптекари и
наставници
српскпг језика

април

-евиденција п
расхпдпваним коигама

-библиптекари

-јуни и август

Предлпг набавке нпвих
коига према пптребама
щкпле

-списак коига кпје треба
набавити

-библиптекари,
наставници

тпкпм гпдине

12.

13.

На крају
првпг
пплугпдищта
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XIX. ПСТАЛИ САДРЖАЈИ И АКТИВНПСТИ ЗНАЧАЈНИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА

Рад ученичкпг парламента
Ушенишки парламент се фпрмира на ппшетку сваке щкплске гпдине избпрпм пп два
представника свкпг пдељеоа седмпг и псмпг разреда.Чланпве бирају ушеници на
ЧОС-у. Чланпви бирају председника, два шлана представника ушеника кпји
ушествују у раду Шкплскпг пдбпра и представнике у щкплске Активе и Тимпве,
какп је тп предвиђенп закпнскпм регулативпм. Ушенишки парламент има
ппслпвник п раду, а план рада је састави деп гпдищоег плана рада щкпле. Улпга
ушенишкпг парламента је да најнеппсредније и директнп заступа интересе ушеника
и ради на пставриваоу оихпвих права. Ушенишки парламент ће:
1) давати мищљеое и предлпге у вези са:
-правилима ппнащаоа у щкпли
-мерама безбеднпсти ушеника
-щкплским дпкументима- гпдищоем плану рада, щкплскпм развпјнпм
плану, щкплскпм прпграму
-нашину уређиваоа щкплскпг прпстпра, избпру учбеника, слпбпдним
активнпстима, ушещћу на сппртским и другим такмишеоима и
прганизацији свих манифестација ушеника у щкпли и ван ое и другим
питаоима пд знашаја за оихпвп пбразпваое;
2) разматрати пднпс и сарадоу ушеника и наставника, васпиташа или струшнпг
сарадника и атмпсфере у щкпли;
3) пбавещтавати ушенике п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп
щкплпваое и п активнпстима ушенишкпг парламента
4) активнп ушествпвати у прпцесу планираоа развпја щкпле и у сампвреднпваоу
щкпле;
5) предлпжити шланпве струшнпг актива за развпјнп планираое и тима за
превенцију насиља из реда ушеника.

Стручнп усавршаваое
Наставник, васпиташ, струшни сарадник / без или са лиценцпм / имају пбавезу
сталнпг струшнпг усаврщаваоа, кпје је прецизиранп ппсебним правилникпм.
Струшнп усаврщаваое пбавља се у уставнпви и ван устанпве. У щкпли је фпрмитан
Тим за струшнп усаврщаваое кпји све ппслпве из пве пбласти прецизира
гпдищоим планпм рада. Ппдаци п струшнпм усаврщаваоу
устанпве впде се у ппсебнпј евиденцији, а сертификати п ппхађаоу семинара и
струшних скуппва налазе се у дпсијеима заппслених.
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Рукпвпдећи, стручни и саветпдавни пргани у устанпви
Орган управљаоа у щкпли је Шкплски пдбпр.
Струшни пргани су наставнишкп веће, пдељеоска већа, педагпщки кплегијум, струшнп веће за
разредну наставу, струшна већа за пбласт предмета ( језик и кпмуникација; друщтвене науке;
прирпдне науке; математику, технишкп и инфрпматику; уметнпст и вещтине ) струшни активи
за развпјнп планираое и развпј щкплскпг прпграма.
Директпр пбразује следеће тимпве:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Тим за инклузивнп пбразпваое
Тим за защтиту пд дискриминације,насиља, злпстављаоа и занемариваоа
Тим/тимпве за сампвреднпваое
Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпја устанпве
Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва
Тим за прпфесипнални развпј
Друге тимпве за пствариваое пдређенпг задатка, прпграма или прпјекта

Педагпщки кплегијум шине председници струшних
кппрдинатпри струшних тимпва и струшни сарадници.

већа

и

струшних

актива,

Струшни пргани, тимпви и педагпщки кплегијум старају се п пбезбеђиваоу и унапређиваоу
квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада устанпве; прате пствариваое щкплскпг прпграма; старају
се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа; развпју кпмпетенција; вреднују резултате
рада наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; прате и утврђују резултате рада ушеника;
предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децпм и ушеницима у прпцесу пбразпваоа
и васпитаоа и рещавају друга струшна питаоа пбразпвнп-васпитнпг рада.
Одељеоски старещина има прганизаципнп-рукпвпдећу и педагпщкп-инструктивну улпгу у
раду са ушеницима пдељеоа кпјима је пдељеоски старещина, у сарадои са оихпвим
рпдитељима и впди прпписану евиденцију и педагпщку дпкументацију.
Рад наведених пргана прецизнп се планира гпдищоим планпм рада.
Летппис шкпле- щкпла има летппис у кпме се евидентирају све знашајније активнпст и
делатнпст щкпле тпкпм щкплске гпдине. Летппис се ппставља на интернет страну дп 1.
пктпбра.
Презентпваое шкпле и оених ученика
На щкплскпм сајту ппстављају се све инфпрмације п раду щкпле и сајт се ажурира са
реализацијпм разних активнпсти. Ппсебна пажоа ппсвећена је ушещћу ушеника на разним
такмишеоима и кпнкурсима и резултатима кпје пстваре. На сајту се краткп презентују и
разлишите активнпсти из културних и сппртских садржаја. Првпг пктпбра на сјет се ппставља
летппис щкпле. Шкпла има фејсбук страницу и на опј страници ппстављене су кратке
инфпрмације и фптпграфије кпје прате рад щкпле у свим пбластима. Од ппшетка примене
пвпг прпграма ради у пквиру нпвинарске секције ради се електрпнски щкплски лист.
Редпвнп се сарађује са лпкалним ТВ и радип станицама и лпканим нпвинама,...
Прилпзи п щкпли пбјављују се у другим медијима.
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XX. МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ И ИСХПДИ
ЗА КРАЈ ПСНПВНПГ ВАСПИТАОА И ПБРАЗПВАОА
КАП И СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Дати су у Закпну п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Сл.гласник РС“ бр.101/2017., шлан 21.а
и шлан 22)
Стандарди ппстигнућа ушеника су дати у следећим правилницима:
 Правилник п ппщтим стандардима – пбразпвни стандарди за крај пбавезнпг
пбразпваоа („Сл.гласник РС“ – Прпсветни гласник бр.5/2010. пд 05.07.2010.)
 Правилник п пбразпвним стандардима за крај првпг циклуса пбавезнпг пбразпваоа за
предмете српски језик, математика, прирпда и друщтвп („Сл.гласник РС“ – Прпсветни
гласник бр.5/2011. пд 07.06.2011.)
 Правилник п Опщтим стандардима ппстигнућа за предмет српски кап нематерои за
крај првпг и другпг циклуса пбавезнпг пбразпваоа ... („Сл.гласник РС“ бр.55/2017. пд
02.06.2017.)
 Правилник п Опщтим стандардима ппстигнућа за крај пснпвнпг пбразпваоа за страни
језик („Сл.гласник РС“ бр.78/2017. пд 18.08.2017.)

XXI. ИНДИВИДУАЛНИ ПБРАЗПВНИ ПЛАНПВИ

Саставни деп Шкплскпг прпграма је индивидуални пбразпвни план. Ради се сваке щкплске
гпдине кап дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу за ушенике кпји имају пптещкпћа у
савладаваоу градива или за ушенике кпји ппстижу резултате кпји превазилазе пшекивани нивп
пбразпвних ппстигнућа. ИОП је ппсебан акт кпји има за циљ пптимални развпј детета и
ушеника прилагпђавоем нашина пставариваоа щкплскпг прпграма. ИОП израђује Тим за
пружаое дпдатне ппдрщке ушенику, а пстварује се накпн сагласнпсти рпдитеља, пднпснп
другпг закпнскпг заступника ушеника. Врсте ИОП-а су: ИОП-1- прилагпђаваое нашина рада и
услпва у кпјима се пдвија пбразпвнп-васпитни рад; ИОП-2- прилагпђаваое циљева, садржаја и
нашина пставриваоа прпграма настеве и ушеоа и исхпда пбразпвнп-васпитнпг рада и ИОП-3прпщириваое и прпдубљиваое садржаја пбразпвнп-васпитнпг рада за ушеника са изузетним
сппспбнпстима. Тим за инклузивнп пбразпваое, пднпснп Тим за пружаое дпдатне ппдрщке
детету и ушенику, у склппу гпдищоег плана рада прецизираће ппјединпсти пкп прпписаних
прпцедура, а ппсле усвајаоа ИОП-а (на седници педагпщкпм кплегијуму ) сваке гпдине ће тп
бити анекс Шкплскпм прпграму.
Индивидуални пбразпвни планпви свих ушеника, кпји се пбразују пп ИОП-у (На ппшетку
щкплске 2018/19. – трпје ушеника пп ИОП1 а један ушеник пп ИОП2) сматрају се делпм
Шкплскпг прпграма.
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XXII. ПРПГРАМ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Саставни деп щкплскпг прпграма је и прпграм безбеднпсти и здравља на раду кпји
пбухвата заједнишке активнпсти щкпле, рпдитеља, пднпснп других закпнских заступника и
јединице лпкалне сампуправе, усмерене на развпј свести за спрпвпђеое и унапређиваое
безбеднпсти и здравља на раду. У реализацији садржаја из пвпг прпграма знашајнп ушещће
има ју представници МУП-а, шланпви ватрпгасне јединице.
Редн.
бр.
1.

2.

3.

4.

Активнпсти

Нашин реализације

Обука заппсплених п
мпгућим узрпцима и
ппаснпстима пд ппжара, п
упптреби защтитне
ватрпгасне ппреме и
демпнстрација гащеоа
ппжара
Ппбпљщаое безбеднпсти
у
сапбраћају заппслених и
ушеника
- предаваоа сапбраћане
пплиције за ушенике
1. разреда, 4. И 6. разреда

-шланпви ватрпгасне
јединице града
реализују пбуку
ватрпгасна
заппслених најмаое јединица и
једнпм тпкпм трајаоа заппслени
прпграма
-предаваоа
сепбраћане
пплиције
-дппис званишним
институцијама

Нпсипци
реализације
-директпр,

-директпр
наставници
ушеници

-уклаоаое снега и
Уклаоаое снега и леда на леда
-заппслени у
прилазима щкпли /
са критишних лпкација щкпли
трптпарима, улазима у
щкплу и щкплскпм
дврищту и
укалаоаое леденица са
крпва изнад улаза
Даље унапређеое видеп- -ппстављаое нпвих
-директпр щкпле
надзпра

Време
реализације
-у тпку щкплске
гпдине

тпкпм
гпдине

Тпкпм зимских
месеци пп
пптреби

-у щкплскпј
2018/2019.
гпдини

Председник Шкплскпг пдбпра
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