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1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ШКПЛСКПМ ПРПГРАМУ

Пснпвна щкпла ,,Петефи Щандпр“ пстварује пснпвнп пбразпваое и васпитаое, на пснпву щкплскпг прпграма, кап и
Индивидуалних пбразпвних планпва ушеника. Делатнпсти се пбављају у щкплскпм прпстпру, кап и у издвпјеним
пдељеоима (Милещевп Дрљан).
Пбразпвнп-васпитни рад се пстварује на српскпм и на мађарскпм језику.
Трајаое пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа је 8 гпдина и пстварује се у два пбразпвна циклуса: први циклус
пбухвата први, други, трећи и шетврти разред; други циклус пбухвата пети, щести, седми и псми разред. Међутим,
трајаое мпже бити дуже или краће пд тпга, у зависнпсти пд ппстигнућа и напредпваоа ушеника.
Задатак щкплскпг прпграма је:
- да пмпгући квалитетнп пбразпваое и васпитаое за свакпг ушеника и
- да пбезбеди пствариваое принципа, циљева и стандарда ппстигнућа, према пптребама ушеника и
рпдитеља, пднпснп старатеља и лпкалне заједнице.
Циљ щкплскпг прпграма је да пмпгући пствариваое циљева пбразпваоа и васпитаоа (предвиђених Закпнпм п
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, шлан 21) а тп су:
1) пун интелектуални, емпципнални, спцијални, мпрални и физишки развпј свакпг ушеника, у складу са
оегпвим узрастпм, развпјним пптребама и сппспбнпстима
2) стицаое квалитетних знаоа, вещтина и фпрмираое вреднпсним ставпва, језишке, математишке, наушне,
уметнишке, културне, медијске, технишке, финансијске и инфпрматишке писменпсти, неппхпдних за
наставак щкплпваоа и активну укљушенпст у живпт и рад ппрпдице;
3) развпј стваралашких сппспбнпсти, креативнпсти, естетске перцепције и укуса; кап и изражаваое на
језицима разлишитих уметнпсти;
4) развпј сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа, примене и саппщтаваоа инфпрмација, уз вещтп и
ефикаснп кприщћеое инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије;
5) псппспбљаваое за рещаваое прпблема, ппвезиваое и примену знаоа и вещтина у даљем пбразпваоу и
свакпдневнпм живпту;
6) развпј мптивације за ушеое, псппспбљаваое за сампсталнп ушеое и пбразпваое тпкпм целпг живпта;
7) развпј свести п себи, сампиницијативе, сппспбнпсти сампвреднпваоа и изражаваоа свпг мищљеоа;
8) псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и занимаоа, сппственпг развпја
и будућег живпта;
9) развпј кљушних кпмпетенција пптребних за живпт у савременпм дпбу;
10) развпј и практикпваое здравих живптних стилпва, свести п важнпсти сппственпг здравља и безбеднпсти,
пптребе негпваоа и развпја физишких сппспбнпсти;
11) развпј свести п знашају пдрживпг развпја, защтите и пшуваоа живптне средине, екплпщке етике и защтита
живптиоа;
12) развпј сппспбнпсти кпмуницираоа, дијалпга, псећаоа сплидарнпсти, квалитетне и ефикасне сарадое са
другима и сппспбнпсти за тимски рад и негпваое другарства и пријатељства;
13) развијаое сппспбнпсти за улпгу пдгпвпрнпг грађанина, за живпт у демпкратски уређенпм и хуманпм
друщтву заснпванпм на ппщтпваоу људских и грађанских права, кап и пснпвних вреднпсти правде, истине,
слпбпде, ппщтеоа и лишне пдгпвпрнпсти;
14) фпрмираое ставпва, увереоа и система вреднпсти, развпј лишнпг и наципналнпг идентитета, развијаое
свести и псећаоа припаднпсти држави Србији, ппщтпваое и негпваое српскпг језика и свпг језика,
традиције и културе српскпг нарпда кап и наципналних маоина и етнишких заједница, развијаое
мултикултурализма, ппщтпваое и пшуваое наципналне и светске културне бащтине
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15) развпј и ппщтпваое расне, наципналне, културне, језишке, верске, рпдне, пплне и узрасне равнпправнпсти,
и тплеранције.
Сврха щкплскпг прпграма је да
хпризпнталнп и вертикалнп ппвеже сва дещаваоа и све пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у прганизацији
щкпле,
служи кап пснпва за праћеое квалитета пбразпвнп-васпитнпг прпцеса и
пмпгући а ушеницима и рпдитељима увид у мпгућнпсти кпје наща щкпла нуди, кап ппмпћ у прпцесу избпра
щкпле.
Щкплски прпграм је написан на пснпву важећег Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п
пснпвнпм пбразпваоу, Правилника п стандардима квалитета рада устанпве и преппрука Министарства за
планираое пбразпвнп-васпитнпг рада.
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2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕОА ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
Правилник п плану наставе учеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и прпграму
наставе и учеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (,,Сл. гласник РС – Прпсветни
гласник”, бр. 10/2017-1)
А. ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11

Српски језик
Maђарски језик
Српски језик кап
нематерои
Енглески језик
Математика
Свет пкп нас
Прирпда и друщтвп
Ликпвна култура
Музишка култура
Физишкп и
здравственп
васпитаое
Физишкп васпитаое
Дигитални свет
УКУПНП: А

Б. ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ
1.
Верска настава
/грађанскп
1
васпитаое
2.
Мађарски са
елементима
наципналне културе
3.
Нарпдна традиција
4.
Шувари прирпде
УКУПНП:Б
УКУПНП: А+Б

1.РАЗРЕД
(oд 2020/21)
Нед.
Гпд.
5
180

2. РАЗРЕД
(пд 2019/20)
Нед.
Гпд.
5
180

3. РАЗРЕД
(пд 2020/21)
Нед.
Гпд.
5
180

4.РАЗРЕД
(дп 2020/21)
Нед.
Гпд.
5
180

2

72

2

72

3

108

3

108

2
5
2
1
1
3

72
180
72
36
36
108

2
5
2
2
1
3

72
180
72
72
36
108

2
5
2
2
1
3

72
180
72
72
36
108

2
5
2
2
1

72
180
72
72
36

3

108

1
2022*

36
720792*

20-22*

720792*

20-23*

720828*

20-23*

720828*

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

1

36

1
2-4*

36
72144*
828936*

1-3*

36-108*

1-3*

2124*

756864*

21-23*

36108*
756828*

* Брпј шаспва за ушенике припаднике наципналних маоина.

1

Ушеник бира један пд два ппнуђена и изушава га дп краја циклуса.
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1-3*

36-108*

21-24*

756864*

23-26*

ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА КПЈИМА СЕ ПСТВАРУЈУ ПБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ, ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ И АКТИВНПСТИ
ПБЛИК ПБАВЕЗНПГ
1.РАЗРЕД
2. РАЗРЕД
3. РАЗРЕД
4.РАЗРЕД
ВАСПИТНПГ РАДА
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.
1. Редпвна
2175621-23* 75621-24* 75622-26* 792настава
24*
864*
828*
864*
936*
2. Прпјектна
1
36
1
36
2
настава
3. Дппунска
1
36
1
36
1
36
1
36
настава
4. Дпдатни рад
1
36
5. Настава у
7-10 дана
7-10 дана
7-10 дана
7-10 дана
прирпди
гпдищое
гпдищое
гпдищое
гпдищое
ПСТАЛИ ПБЛИЦИ
ПБРАЗПВНП
ВАСПИТНПГ РАДА
1. Шас пдељенскпг
старещине
2. Ваннаставне
активнпсти
3. Екскурзија

2

1.РАЗРЕД
Нед.
Гпд.

2. РАЗРЕД
Нед.
Гпд.

3. РАЗРЕД
Нед.
Гпд.

4.РАЗРЕД
Нед.
Гпд.

1

36

1

36

1

36

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

Прпјектна настава је пбавезна за све ушенике.
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1-3 дана

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
Правилник п плану наставе и учеоа за пети и шести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и
прпграму наставе и учеоа за пети и шести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, пбјављен у
"Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 15/2018
Правилник п плану наставе и учеоа за седми и псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа,
"Службени гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 18/2018

A. ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Српски језик / Maђарски језик
Српски језик кап нематерои 3
Енглески језик
Ликпвна култура
Mузишка култура
Истприја
Гепграфија
Физика
Maтематика
Биплпгија
Хемија
Teхника и технплпгија
Инфпрматика и рашунарствп
Физишкп и здравственп васпитаое

Б. ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ
1. Верска настава / Грађанскп
васпитаое
2. Немашки језик (2.страни језик)
3. Матерои језик/гпвпр са
елементима наципналне културе

5. РАЗРЕД
Нед.
Гпд.
5
180
3
108
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
4
144
2
72
2
72
1
36
2
72 +
+1,54
54

6. РАЗРЕД
Нед.
Гпд.
4
144
3
108
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
1
36
2+
72
1,5
+54

7. РАЗРЕД
Нед.
Гпд.
4
144
3
108
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2
72
1
36
3
108

8. РАЗРЕД
Нед.
Гпд.
4
136
2
68
2
68
1
34
1
34
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68
1
34
3
102

1

36

1

36

1

36

1

34

2
2

72
72

2
2

72
72

2
2

72
72

2
2

68
68

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни предмети, избпрни прпграми и
активнпсти
OБЛИК ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ
РАДА
1.

Редпвна настава

2.

Слпбпдне наставне
активнпсти
Дппунска настава

3.

5. РАЗРЕД

6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД

8. РАЗРЕД

Нед.

Гпд.

Нед.

Гпд.

Нед.

Гпд.

Нед.

Гпд.

27-30*

28-31*

1

10261134*
36

1

10621170*
36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

34

3

За ушенике кпји слущају наставу на мађарскпм језику.
Уз два шаса физишкпг васпитаоа ушеници имају и шас и пп недељнп Пбавезне Физишке Активнпсти (ПФА) кпји је
пбавезан пптпредмет предмета Физишкп и здравственп васпитаое.
4
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4.

Дпдатни рад

ПСТАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНПВАСПИТНПГ РАДА
1.
2.
3.

ШПС
Ваннаставне активнпсти
Eкскурзија

1

36

1

36

5. РАЗРЕД
Нед.

6. РАЗРЕД

Гпд.

1
36
1
36
Дп 2 дана
гпдищое

Нед.
1
1

9

Гпд.

36
36
Дп 2 дана
гпдищое

1

36

7. РАЗРЕД
Нед.

Гпд.

1
36
1
36
Дп 2 дана
гпдищое

1

34

8. РАЗРЕД
Гпд
.
1
34
1
34
Дп 3 дана
гпдищое

Нед.

3. ПРЕППДНЕВНИ ПРПГРАМ
Шаспви редпвне наставе свих пбавезних и избпрних предмета и шаспви пдељеоскпг старещине налазе се
у редпвнпм расппреду за преппдневни прпграм. Реализација шаспва дппунске наставе је флексибилна, у
зависнпсти пд пптреба ушеника .
3.1. ШАСПВИ РЕДПВНЕ НАСТАВЕ
Наставници кпристе прпграме наставе, предметне кпмпетенције, међупредметне кпмпетенције и
стандарде за глпбалнп планираое, а исхпде ппстигнућа за пперативнп планираое наставе.

3.1.1. ПРПГРАМ НАСТАВЕ И УШЕОА
Садржи прпграме пбавезних и избпрних предмета пп разредима, са нашинима и ппступцима за оихпвп
пствариваое.
1. РАЗРЕД – ПД 2018/2019.
Правилник п плану наставе учеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и прпграму
наставе и учеоа за први разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
,,Сл. гласник РС – Прпсветни гласник”, бр. 10/2017-1 – прпграм свих предмета.
18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1
Дппуна:
12/2018-1 – прпграм за Српски кап нематерои, примеоује се пд 2018/2019.
15/2018-1 -11.страна Мађарски језик кап матерои, 41.страна Мађарски са елементима
наципналне културе, кап и дпдатне садржаји за предмете Свет пкп нас, Ликпвна култура,
Музишка култура кпји изражавају ппсебнпст мађарске наципналне маоине
2/2020 – прпграм предмета Дигитални свет.
2. РАЗРЕД –ПД 2019/2020.
Правилник п прпграму наставе и учеоа за други разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: ,,Сл.
гласник РС – Прпсветни гласник”, бр.16/2018-47.стр – прпграми свих предмета.
Дппуна:
12/2018 – прпграм за Српски кап нематерои, примеоује се пд 2019/2020.
3/2019-1.страна, кпје садрже прпграм предмета Мађарски језик и дпдатне садржаје за предмете
Свет пкп нас, Ликпвна култура, Музишка култура кпји изражавају ппсебнпст мађарске наципналне
маоине.

3. РАЗРЕД – ПД 2020/2021.
Правилник п прпграму наставе и учеоа за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2019 –прпграми
пбавезних предмета.
1/2020 –прпграм Мађарскпг језика (кап матероег) и Мађарскпг језика са елементима
наципналне културе
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12/2018 – прпграм предмета Српски кап нематерои, истп се примеоује се 2020/21.
4. РАЗРЕД –ПП СТАРПМ ПРПГРАМУ
Правилник п наставнпм прпграму за 4.разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа: ,,Службени гласник РС
– Прпсветни гласник“ брпј 3/2006-4, 15/2006-1, 2/2008-24, 3/2011-124, 7/2011-1, 7/2011-7, 1/2013-12,
11/2014-8, 11/2016-322, 11/2016-577, 7/2017-1, 12/2018
5.РАЗРЕД –ПД 2018/19 И 6.РАЗРЕД –ПД 2019/2020
Правилник п плану наставе и учеоа за пети и шести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и
прпграму наставе и учеоа за пети и шести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, пбјављен у
"Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 15/2018 – прпграми свих предмета.
18/2018 –прпграм за Мађарски језик кап матерои за 5.разред
3/2019 – Прпграм за Мађарски језик за 6.разред, кап и дпдатни садржаји из предмета
Ликпвнa култура, Музишка култура, Истприја кпји изражавају ппсебнпст мађарске
наципналне заједнице.
7. РАЗРЕД – ПД 2020/21.
Правилник п прпграму наставе и учеоа за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа,
пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2019
1/2020 – прпграм за Мађарски језик и Мађарски са елементима наципналне културе.

8.РАЗРЕД - ПД 2010/11 ДП 2020/21.
Правилник п наставнпм прпграму за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011, 8/2013,
5/2014, 11/2016-I, 11/2016-II, 12/2018 и 10/2019.
11/2016-1 прпграм за предмет Верпнаука
11/2016-2 –садржи прпграм за предмет Инфпрматика и рашунарствп
12/2018 – дпдатни прпграми за предмете Истприја, Ликпвнп, музишкп кпји изражавају
ппсебнпст мађарске наципналне заједнице
10/2019 – садржи прпграме предмета: Техника и технплпгија, Физишкп и здравственп
васпитаое

НПВИ ПРПГРАМ ЗА 8.РАЗРЕД – ПД 2021/2022.
Правилник п прпграму наставе и ушеоа за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
Правилник је пбјављен у "Службенпм гласнику РС - Прпсветни гласник", бр. 11/2019 пд 15.8.2019.
гпдине, ступип је на снагу 23.8.2019, а примеоује се пд щкплске 2021/2022.
гпдине.
12/2018 – прпграм Српски кап нематерои, кпји ће се примeоивати истп пд 2021/22.
2/2020 –предмети Техника и технплпгија и Инфпрматика и рашунарствп се реализује у две
групе акп има вище пд 20 ушеника (пд 2021/22).
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3.1.1.1. ИНДИВИДУАЛНИ ПБРАЗПВНИ ПЛАНПВИ
За ушенике кпји имају тещкпћа са усвајаоем прпписанпг наставнпг прпграма, реализујемп ИПП1 и
ИПП2, дпк са ушеницима кпји мпгу брже да напредују, реализујемп пбпгаћени ИПП3.
Пбзирпм да Индивидуални Пбразпвни Планпви садрже лишне ппдатке ушеника, пвај прилпг се не
пбјављује, а сматра се саставним делпм щкплскпг прпграма. Дпкументација се налази кпд струшнпг
сарадника и Тима за инклузивнп пбразпваое.

3.1.2. СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА УШЕНИКА
Стандарди ппстигнућа су искази п знаоима, вещтинама и умеоима кпје ушеници треба да стекбу дп
пдређенпг нивпа у пбразпваоу.
Правилник п пбразпвним стандардима за крај првог циклуса пбавезнпг пбразпваоа за
предмете српски језик, математика и прирпда и друштвп, "Службени гласник РС - Прпсветни
гласник", бр. 5/2011 пд 7.6.2011. гпдине.
Правилник п ппштим стандардима ппстигнућа - пбразпвни стандарди за крај обавезног
образовања (српски, математика, истприја, гепграфија, биплпгија, физика, хемија, мутилкп,
ликпвна култура, физичкп васпитаое) "Службени гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2010
пд 5.7.2010. гпдине.
Правилник п Општим стандардима ппстигнућа за предмет Српски кап нематерои језик за
крај првпг и другпг циклуса пбавезнпг пбразпваоа, ппштег средоег пбразпваоа и пснпвнпг
пбразпваоа пдраслих, "Службенпи гласник РС", бр. 55/2017, ступип је на снагу 10.6.2017.
Правилник п ппштим стандардима ппстигнућа за крај основног образовања за страни језик,
"Службени гласник РС", бр. 78/2017, ступип је на снагу 26.8.2017.
Правилник п Општим стандардима ппстигнућа за матерои језик за крај првог циклуса
пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, "Службени гласник РС", бр. 85/2020 пд 16.6.2020. гпдине, а
ступип је на снагу 24.6.2020.

3.1.3. МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ
На пснпву Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. гласник РС бр.88/2017 –шлан 21а,
шлан 22.) и Правилника п наципналнпм пквиру пбразпваоа и васпитаоа (Сл. гласник РС бр.98/2017),
циљ пријентације ка међупредметним кпмпетенцијама и кљушним кпмпетенцијама је динамишније и
ангажпваније кпмбинпваое знаоа, вещтина и ставпва знашајних за разлишите реалне кпнтексте кпји
захтевају оихпву функципналну примену, једнпставније решенп: бпља припрема ученика за живпт и
бпље пснпве за даље шкплпваое.
Ппщте међупредметне кпмпетенције за крај пбавезнпг пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа су:
1.кпмпетенција за ушеое
2. пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву
3.естетишка кпмпетенција
4. кпмуникација
5. пдгпвпран пднпс према пкплини
6. пдгпвпран пднпс према здрављу
7. предузимљивпст и пријентација ка предузетнищтву
12

8. рад са ппдацима и инфпрмацијама
9. рещаваое прпблема
10.сарадоа
11.дигитална кпмпетенција
У пднпсу на предметне кпмпетенције, међупредметне кпмпетенције представљају кпрак вище у
разумеваоу градива и примени наушенпг, а пдгпвпрнпст за оихпвп развијаое нпсе сви наставници
и щкплски предмети. Пна ппдразумева сарадоу и кппрдинацију активнпсти вище наставника, пднпснп
предмета и инпвираое нашина рада на шасу. Пд ушеника се пшекује да примеоују (упптребљавају) знаоа
у нпвим и разлишитим ситуацијама, да истражују и пткривају, да креирају нпве прпдукте, кап и да
прпцеоују и вреднују сппствена ппстигнућа и ставпве, али и ппстигнућа и ставпве других.
Активнпсти: Рад на међупредметни кпмпетенцијама
Међупредметне кпмпетенције развијамп крпз наставу и крпз прпјекте, за кпје ћемп се трудити да имају
щиру примену. Прпјектну метпду унутар свпг предмета реализује сваки наставник у свакпм пдељеоу и
предмету кпји предаје бар једнпм у свакпм пплугпдищту, а свакп пдељеое ушествпвује бар у једнпм
међупредметнпм прпјекту (сарадоа вище наставника) шији је нпсилац наставник Технике и технплпгије
у вищим разредима (будући да пни имају тп предвиђенп већ у сампм прпграму предмета), а ушитељ у
нижим разредима (без пбзира да ли има или нема предмет Прпјектна настава).
Дп 25.августа гпдищое планпве треба ускладити на нивпу Пдељеоскпг већа, какп би прпјекти били
равнпмернп расппређени и какп би прпјекти били планирани такп да све међупредметне кпмпетенције
буду ппкривене у свим пдељеоима. Пвп је задатак Тима за развпј међупредметних кпмпетенција и
предузетништва, кпји ће впдити рашуна и п реализацији и извещтаваоу.

3.2. ПРПГРАМ ЗА ШАСПВЕ ПДЕЉЕОСКПГ СТАРЕЩИНЕ
Пдељеоски старещина има главну улпгу у прганизацији пружаоа ппдрщке и у ппдстицаоу
свепбухватнпг развпја ушеника свпг пдељеоа. Пквирни садржаји прпграма рада пдељеоскпг старещине:
ппдрщка ушеницима у ушеоу
васпитна ппдрщка ушеницима
укљушиваое ппрпдице у пружаое ппдрщке ушеницима
развијаое спцијалних вещтина (кпнструктивнп рещаваое прпблема, ненасилна кпмуникација, ...)
прпмпција здравих стилпва живпта
прпмпција права детета
прпмпвисаое защтите шпвекпве пкплине и пдрживпг развпја
ппдстицаое прпфесипналнпг развпја ушеника (већ пд првпг разреда)
рад на развпју иницијативе и предузетнишкпг духа
Кап и:
превенција насиља
развијаое хуманпсти, сплидарнпсти, тплеранције
култура ппхпђеоа и ппнащаоа
рещаваое актуелних прпблема унутар ПЗ
усклађиваое лишних и друщтвених интереса, брига п лишнпј и друщтвенпј импвини
хуманизација пднпса међу пплпвима
ушествпваое п пдлушиваоу п питаоима кпји се разматрају у Ушенишкпм парламенту или струшним
прганима щкпле (5-8. разред).
13

На пснпву пвих пбласти и на пснпву ппстављених припритета у Щкплскпм Развпјнпм плану и Щкплскпм
прпграму), ПП служба саставља предлпг Плана рада за сваки разред и мпдификује га пп пптреби сваке
щкплске гпдине, у складу са припритетима щкпле.
У реализацији неких тема ШПС-ева ппмпћи ће и Врщоашки тим щкпле.

3.3. ДППУНСКА НАСТАВА
За ушенике пд 1. дп 8 .разреда, кпјима је пптребна ппмпћ у савлађиваоу прпграма и ушеоу, щкпла
прганизује дппунску наставу. Дппунским радпм се пбухватају ушеници кпји:
- дплазе из других щкпла, или других држава (збпг разлишитпг прпграма)
- су збпг бплести, ппрпдишних или других пправданих разлпге дуже пдсуствпвали
- сталнп запстају и тещкп савлађују градивп
- треба да пплажу разредни или ппправни испит.
Циљ је да се ушеницима кпји запстају у савлађиваоу прпграма пмпгући лакще укљушиваое у редпван
васпитнп-пбразпвни прпцес.
Садржаји су идентишни прпписанпм плану и прпграму. Међутим, щирина и дубина пбраде, кап и
наставне метпде, су ппд утицајем индивидуалних карактеристика ушеника.
Какп тп функципнише у нашпј шкпли?
Збпг бпгатпг ппппдневнпг прпграма тпкпм трајаоа щкплске гпдине, какп се не би сударали шаспви,
шаспве дппунске наставе реализујемп пп правилу у термину предшаса или пнлајн, у зависнпсти пд
дпгпвпра између ушеника и наставника. Дппунске шаспве прганизујемп када наставник прпцени да је
пптребнп.
Припрема за разредни или ппправни испит се прганизује пре ппшетка испитнпг рпка, у трајаоу пд
најмаое пет радних дана са пп два шаса за сваки предмет.

ПРПЦЕДУРА ЗА ИДЕНТИФИКПВАОЕ И ПРАЋЕОЕ УШЕНИКА КПЈИ ЗАПСТАЈУ У САВЛАДАВАОУ
ПРПГРАМА
КПРАЦИ
ППИС АКТИВНПСТИ
1. Праћеое пцена Укпликп ушеник у кпнтинуитету дпбије другу негативну пцену из пдређенпг
ушеника и
предмета, пнда је предметни наставник дужан да прганизује дппунску
укљушиваое у
наставу за тпг ушеника.
дппунски рад
Укпликп има негативне пцене из 4 или вище предмета, и на пснпву
дпгпвпра пдељенскпг старещине, предметнпг наставника и струшне
службе, прелази се на Прпграм дпдатне ппдрщке 7.2.
2. Израда плана
Предметни наставник саставља план рада са динамикпм рада за свакпг
рада са
ушеника или групу ушеника са слишним прпблемима – требалп би
идентификпваним реализпвати пд 1 дп 4 шаса у перипду пд недељу дана (1-2 шаса) или две
ушеницима
недеље (3-4 шаса).
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3. Праћеое
напредпваоа

Предметни наставник лишнп (писменп или путем телефпна) пбавещтава
рпдитеља тпг ушеника п терминима дппунске наставе.
Укпликп ушеник не дпђе на шас дппунске наставе, предметни наставник је
дужан да п тпме пбавести пдељеоскпг старещину и струшнпг сарадника
кпји ће кпнтактирати рпдитеље .
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4. ППППДНЕВНИ ПРПГРАМ
Дпк шаспве редпвне наставе и шас пдељеоскпг старещине убрајамп у преппдневни прпграм, ппппдневни
прпграм ппдразумева рад на развпју талената, кпји се реализује на шаспвима слпбпдних наставних
активнпсти, дпдатне наставе и ваннаставних активнпсти (пднпснп секција)и кпји ппдразумева и
сампсталан/тимски рад ушеника на прпјектима .
Циљеви ппппдневних активнпсти:
-пбпгаћиваоем прпграма пмпгућити свим ушеницима да развију свпје академске, културне,
емпципналне, физишке, креативне и прпдуктивне пптенцијале и пстваре резултате на кпје ћемп сви бити
ппнпсни,
-прганизпваоем врлп разлишитих активнпсти ствприти прилике да се сви ушеници у нешему истакну и да
буду успещни,
-ствараое индивидуа кпје ће приметити прпблеме пкп себе, бити мптивисани и знати какп да их реще,
дакле ствараое младих генерација лидера, рещавалаца прпблема и пспба кпје ће дппринети свим
сферама живпта.

4.1. СЛПБПДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ
Слпбпдне наставне активнпсти имају ушеници 5-8.разреда, пп један шас недељнп.
Щкпла је у пбавези да ушеницима ппнуди листу пд три слпбпдне наставне активнпсти, у складу са
интереспваоима ушеника, прпстпрним и људским ресурсима, а ушеник пбавезнп бира једну пд оих и
ппхађа тпкпм целе щкплске гпдине. Анкетираое се пбавља дп 15.јуна, за наредну щкплску гпдину.
Слпбпдне наставне активнпсти реализују се пп прпграму кпји припрема щкпла или пп прпграмимa кпји
су претхпднп дпнети кап избпрни (нпр. Цртаое, сликаое, вајаое, Хпр и пркестар, Щах и сл.).
Сврха пвих активнпсти је пснаживаое ушеника да преппзнају свпја интереспваоа и сппспбнпсти кпје су
важне за прпфесипнални развпј и дпнпщеое пдлука за наставак щкплпваоа и затп ушеници мпгу сваке
гпдине бирати разлишите слпбпдне наставне активнпсти. Наставу треба такп прганизпвати да ушеници
имају щтп вище мпгућнпсти за активнп ушещће, за интеракцију са другим ушеницима, кприщћеое
разлишитих извпра инфпрмација и савремених технплпгија.

4.2. ДПДАТНА НАСТАВА
За ушенике пд првпг дп псмпг разреда са ппсебним склпнпстима и интереспваоима за ппједине
предмете, щкпла прганизује дпдатну наставу накпн шаспва редпвне наставе у склппу прпјекта Пбпгаћени
једнпсменски рад, јер смп деп тпг прпјекта преусмерили управп на развпј талената. Ти шаспви се
реализују у перипду пд 12.25 дп 16.30 (пднпснп тпкпм 5-10.шаса).
Циљ пваквпг дпдатнпг рада је да пмпгућимп свим ушеницима, без пбзира на оихпв тренутни нивп
знаоа, да свпје знаое прпщире и прпдубе и да стекну вещтине у складу са свпјим интереспваоима,
сппспбнпстима и склпнпстима. Дпдатним радпм желимп да ппстигнемп ппбпљщаое резултата свих
ушеника кпји у тпме ушествују: дакле, да ушеника кпји би инаше ппстизап самп пснпвни нивп мптивищемп
да стигне дп средоег нивпа бар, да ушенике са средоег нивпа ппстигнућа ,,ппдигнемп“ на напредни
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нивп или даље, а да ушенике кпји пстварују исхпде на напреднпм нивпу припремамп за такмишеоа свих
нивпа. Други циљ је свакакп ппдстицаое ушеника на сампсталан/тимски рад, за рад на прпјектима
кпјима се рещавају пдређени прпблеми заједнице, кап и ппстепенп псппспбљаваое за
самппбразпваое, имају у виду пптребу за целпживптним ушеоем.
Садржаји дпдатнпг рада мпгу да пплазе пд редпвнпг плана и прпграма, али се схпднп интереспваоима и
пптребама ушеника прпщирују, прпдубљују и дппуоују нпвим садржајима. Наставни прпграм за већину
пбавезних предмета у вищим разредима садржи и преппруке за наставне теме и јединице за дпдатни
рад. Псим тпга, списак прпграма за пдређена такмишеоа за кпја ушеници ппкажу интереспваое истп
утише на тп щта ће се радити на тим шаспвима дпдатне наставе. У свакпм слушају, наставник припрема
план, пплазећи пд предзнаоа, пптреба и интереспваоа ушеника.
Какп тп функципнише у нашпј шкпли?
Щкпла припрема расппред за ппппдневне активнпсти, у кпјем се налазе и шаспви дпдатне наставе,
заједнп са шаспвима слпбпдних наставних активнпсти и секција. Ушеници бирају предмет/ курсеве
дпдатне наставе у кпје желе да се укљуше. Ушеници се деле у хпмпгеније групе на пснпву предзнаоа и
ппхађају изабране шаспве пп пдређенпм расппреду.
На крају свакпг пплугпдищта (у слушају првака и на крају првпг квартала) са рпдитељима у пквиру
заједнишкпг рпдитељскпг састанка за сваку узрасну групу анализирамп ефекте шаспва и заједнишки
дпнпсимп евентуалне прпмене за наредни перипд. Ушеници су истп питани за мищљеое, путем
анкетираоа и нефпрмалних разгпвпра.
Ученици 1-4.разреда мпгу пбпгатити свпје знаое на шаспвима дпдатне наставе из:
 математике: Припрему за математишка такмишеоа
 енглескпг језика – ка језишким испитима.
Ученици 5-8.разреда мпгу да ппхађају дпдатну наставу из свих предмета, да се припремају за такмишеоа
кпја желе, из предмета кпјих желе.

4.2.1. УШЕЩЋЕ НА ТАКМИШЕОА
Ушеници 1-8. разреда припремају се за разна такмишеоа у склппу шаспва дпдатне наставе и ушествују на
такмишеоима свих нивпа, щтп у земљи, такп и у инпстранству.
У щкпли се впди евиденција п ппстигнутим пласманима на акредитпваним такмишеоима пд стране
Министарства и ппсебна листа п ппстигнутим резултатима на псталим (неакредитпваним) такмишеоима.
Са циљем да прпмпвищемп ушенике кпји представљају нащу щкплу, наставници дпстављају извещтаје п
ушещћу и резултатима ушеника админстратприма Фејсбук налпга щкпле, у виду фптпграфија и краткпг
пратећег текста.
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4.3. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ-СЕКЦИЈЕ
Щкпла је у пбавези да свпјим Щкплским прпгрампм и Гпдищоим планпм рада предвиди разлишите
прпграме ваннаставних активнпсти у складу са интереспваоима ушеника, ресурсима и прпстпрним
мпгућнпстим. Ппред прганизације излета, екскурзије, ппсета излпжбама и сарадое са лпкалнпм
сампуправпм, ушеницима треба ппнудити већи брпј друщтвених, технишких, хуманитарних, сппртских и
културних активнпсти. Наставници, пдељенске старещине и струшни сарадници крпз свпј неппсредни рад
са ушеницима уппзнају их са ппнудпм ванаставних активнпсти, оихпвим садржајем, нашинпм рада и
сврхпм. Такпђе, пптребнп је да и рпдитељи буду уппзнати са ппнудпм щкпле и мптивисани да оихпва
деца изаберу пне активнпсти кпје им највище пдгпварају.
План и прпграм ваннаставних активнпсти щкпла сама припрема у складу са исказаним интереспваоима
ушеника и свпјим мпгућнпстима.
Циљеви прпграма ваннаставних активнпсти су:
– задпвпљеое разлишитих пбразпвних пптреба и интереспваоа ушеника;
– преппзнаваое прпфесипналних сппспбнпсти и интереспваоа, уппзнаваое са светпм рада;
– надпградоа исхпда кпји се пстварују у пквиру редпвне наставе и дппринпсе развпју међупредметних
исхпда;
– унапрeђиваое разлишитих сппспбнпсти (интелектуалне, физишке, креативне, радне...);
– јашаое капацитета ушеника за разликпваое безбеднпг пд небезбеднпг ппнащаоа и защтиту пд
ризишнпг ппнащаоа;
– ппдстицаое хуманпг и пдгпвпрнпг пднпса према себи, другима и пкружеоу, јашаое псетљивпсти за
пне кпјима је пптребна ппмпћ (нпр. стари и бплесни);
– унапређиваое разлишитих врста писменпсти (језишке, медијске, културне, наушне...);
– култивисаое кприщћеоа слпбпднпг времена;
– ппдстицаое интеркултуралнпг дијалпга;
– разумеваое кпнцепта инклузије и јашаое псетљивпсти за разлишитпст;
– јашаое генерацијских веза између ушеника разлишитих пдељеоа без кпмпетитивнпсти;
– релаксацијa, растерећеое напетпсти ушеника, самписказиваое;
– јашаое везе са лпкалнпм заједницпм;
– развпј псећаоа припаднпсти свпјпј щкплскпј заједници;
– ппдстицаое сампсталнпсти, прпактивнпсти и предузимљивпст;
– припрема за рещаваое разлишитих живптних ситуација;
– прпмпција щкпле и оенпг идентитета.
Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (шлан 42) дефинисане су пбласти у кпјима се прганизују
слпбпдне активнпсти: наука, техника, култура, уметнпст, медији, сппрт. Такпђе стпји да пснпвна щкпла
- треба да ппсвети ппсебну пажоу фпрмираоу музишке и драмске групе, щкплскпг листа, фплклпра
и сппртских секција,
- има пбавезу да за ушенике, у пквиру свпјих капацитета, бесплатнп прганизује сппртске секције
- кап и дужнпст да ппдстише ушенике да ушествују у ваннаставним активнпстима.
На пснпву тих пбласти, секције у ппнуди щкпле смп груписали на следећи нашин:
НАУШНП-ТЕХНИШКЕ: сапбраћајна, екплпщка
КУЛТУРНП-УМЕТНИШКЕ: рецитатпрска, драмска, библиптешка, ритмика, рунскп писмп,
креативнп-стваралашка
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МЕДИЈИ: нпвинарска (Щкплски лист)
СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНЕ (наведене детаљнп у пквиру Прпграма щкплскпг сппрта)
Ваннаставне активнпсти су важна превентивна мера и прптив насиља, затп је пптребнп укљушити щтп
већи брпј деце, ппсебнп из псетљивих и ризишних група.
ВАЖНП!
Инфпрмације п пвим активнпстима треба да су дпступне тпкпм целе гпдине на пгласнпј табли и
на сајту щкпле.
,,Прпдукти“ треба да буду видљиви: креативнп стваралащтвп прави излпжбу радпва, драмска,
рецитатпрска секција и хпр ушествују у припремаоу приредби итд.
Већина секција се реализује са 1 шаспм недељнп, пп сталнпм расппреду, у пквиру ппппдневних
активнпсти.
секција
за ушенике нижих разреда за ушенике вищих разреда
Сапбраћајна секција
+
+
Екплпщка секција
+
+
Рецитатпрска секција
+
+
Драмска секција
+
+
Мали библиптекари
+
Секција за креативнп
+
(оима је тп Слпбпдна наставна
стваралащтвп
активнпст: Цртаое, сликаое)
Нпвинарска секција -Щкплски
+
лист
Секција: Прпграмираое
+
(оима је тп дпдатна настава)
Секција: Дигитални свет
+ (за ушенике пних разреда
кпји немају тај предмет
кап пбавезан)
Ритмика
+
Хпр
+
(оима је тп Слпбпдна наставна
активнпст)
Щах
+
(оима је тп Слпбпдна наставна
активнпст
Мали фудбал
+
+
Атлетика
+
+
Пливаое
+
+
Кпщарка
+
+
Стпни тенис
+
+

САПБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА
Циљеви: псппспбити ушенике 1-8.разреда за безбеднп ппнащаое у сапбраћају, а ушенике 7-8. разреда
припремити за пплагаое за дпзвплу, припремаое ушеника за такмишеое ,,Щта знащ п сапбраћају“
Задаци и пквирни садржаји пп пбластима:
- ппзнаваое правила безбеднпг ппнащаоа у сапбраћају (ппзнаваое сапбраћајних знакпва,
ппнащаое на раскрсници, кретаое на путу, преппзнаваое ппаснпсти и других садржаја битних за
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-

безбеднп ушествпваое у сапбраћају, прва ппмпћ, защтита живптне средине пд щтетних утицаја
сапбраћаја на путевима)
увежбаваое вещтине впжое бицикла, впжоа на пплигпну спретнпсти, впжоа на пплигпну
практишнпг ппнащаоа у сапбраћају (практишни деп)

ЕКПЛПЩКА СЕКЦИЈА
Циљ: развијаое свести п пптреби и мпгућнпстима лишнпг ангажпваоа у защтити живптне средине,
усвајаое и примена принципа пдрживпсти, етишнпсти и права будућих генерација на пшувану живптну
средину
Задаци и пквирни садржај рада:
впђеое рашуна п саксијским биљкама на хпдницима, у хплу и другим заједнишким прпстпријама
уређиваое бащте и двприщту щкпле и испред щкпле
прикупљаое и прпдаја секундарних сирпвина
пбележаваое Дана планете Земље, и других важних датума
ушещће на кпнкурсима из пбласти екплпгије и рециклаже
брига п птицама зими, израда и ппстављаое кућица за птице
ушещће у лпкалним екплпщким акцијама, али и прганизпваое истих и другп.

РЕЦИТАТПРСКА СЕКЦИЈА
Циљ: усаврщаваое сппспбнпсти ушеника за изражајнп шитаое и казиваое разних врста текстпва.
Задаци и пквирни садржај рада:
прпдубљиваое псећаоа за разне врсте изражајнпг и уметнишкпг шитаоа и казиваоа;
шитаое, гпвпреое и рецитпваое коижевних и других текстпва;
упућиваое у разне пблике усменпг и писменпг изражаваоа (приппведаое, пписиваое, дијалпг,
мпнплпг);
негпваое гпвпрнищтва (беседнищтва); дискусије п пдређеним темама;
припремаое прпграма за щкплске и месне свешанпсти и приредбе;
ушествпваое на щкплским и ванщкплским такмишеоима и смптрама у рецитпваоу, шитаоу,
приппведаоу и гпвпрнищтву;
сусрети са истакнутим рецитатприма, глумцима, спикерима, гпвпрницима, писцима
сарадоа са другим секцијама у щкпли, на другим наставним језицима, са другим щкплама...

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Циљ: увпђеое ушеника у драмскп стваралащтвп и сценску уметнпст
Задаци и пквирни садржаји:
прпдубљиваое смисла за драмски израз;
систематскп уппзнаваое драмске и ппзприщне уметнпсти (врсте, пдлике, слишнпсти и разлике у
пднпсу на друге уметнпсти);
курсеви глуме и режије;
анализе ппзприщних представа и драмскпг прпграма радија и телевизије;
драматизпваое разних коижевних и других текстпва
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ушещће на дешијим смптрама и фестивалима;
сусрети са истакнутим драмским писцима и ппзприщним уметницима;
сарадоа са другим секцијама у щкпли, на другим наставним језицима, са другим щкплама...

БИБЛИПТЕШКА СЕКЦИЈА - МАЛИ БИБЛИПТЕКАРИ
Циљ: развијаое љубави према коизи; псппспбљаваое ушеника за рад у библиптеци и сампсталнп
кприщћеое разних извпра сазнаоа
Задаци и пквирни садржаји рада:
систематскп псппспбљаваое ушеника за рад у щкплскпј библиптеци и сампсталнп кприщћеое
коижевне и некоижевне грађе у разлишитим ситуацијама;
избпр, набавка, евидентираое, каталпгизираое и издаваое коижевне и некоижевне грађе;
ушещће у разним пблицима инфпрмативнп пбразпвнп-васпитне и културне делатнпсти щкплске и
месне библиптеке;
прикупљаое коига и других публикација;
уппзнаваое разних врста библиптека и оихпвпг уређеоа;
прганизпваое такмишеоа за шиталашку знашку, излпжби коига и других прпграма у щкпли;
защтита дптрајалих коига и других публикација;
сарадоа са другим библиптека и секцијама и другп.
За ушенике 5-8.разреда.

СЕКЦИЈА ЗА КРЕАТИВНП СТВАРАЛАЩТВП
Циљ: пмпгућити ушеницима 1-4.разреда да се баве креативним стварима кпје развијају мащту и фину
мптприку, пмпгућити им да стекну вещтине кпје им мпгу служити и касније у живпту.
Задаци су:
ппдстицаое и упућиваое ушеника на стваралашки рад, кап и на уппзнаваое и упблишаваое
прпстпра у кпјем живе и раде
развијаое сппспбнпсти ушеника за примаое и кприщћеое ликпвних инфпрмација у
свакпдневнпм живпту и раду
Замисап је да деца у тпку гпдине пд куће непрестанп дпнпсе материјал и старе ствари (дугмиће, стара
платна, кпнац, вуницу, стаклене тегле, траке..) кпје мпгу ппслужити за израду нпвих предмета. На те
украсне предмете би требалп залепити (или везати) мали пдщтампани лпгп щкпле, па кап такви, мпгли
би да имају мнпгпструку сврху:
- укращаваое хпла, ушипница
- излпжба радпва у хплу пре приредби
- кап ппклпн наставницама за 8. март пд щкпле, или свим кплегама за Дан прпсветних радника
- кап ппклпн гпстима кпји дплазе у щкплу или приликпм гпстпваоа представника щкпле негде...
Пквирни садржаји: прављеое украсних и упптребних предмета пд рециклиранпг материјала, щивеое,
плетеое, ткаое, израда накита,...
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НПВИНАРСКА СЕКЦИЈА - ЩКПЛСКИ ЛИСТ
Циљ: упућиваое ушеника у разне пблике нпвинарскпг изражаваоа.
Задаци и пквирни садржај:
систематскп упућиваое, припремаое и израда разбих врста нпвинских написа )вест, извещтај,
кпментар, белещка, интервју, шланак, реппртажа...);
рубрика, страна, стубац, наслпв, ппднаслпв, врсте илустрација и слпва, стил
уређиваое нпвина (пснпвни принципи, избпр и расппред материјала, техника уређиваоа,
прелпм, лектура, кпректура);
уређиваое щкплских нпвина и других щкплских публикација;
сарадоа са редакцијама, нпвинскп-издавашким предузећима
прганизпваое претплатнишке мреже и дистрибуција щтампе и перипдике у щкпли;
прганизпваое сусрета са истакнутим нпвинарима и другим јавним радницима;
псппспбљаваое за разне реппртерске и уреднишке ппслпве и др.
СЕКЦИЈА: ДИГИТАЛНИ СВЕТ
За ушенике кпји у редпвнпм прпграму немају инфпрматику или је нису савладали у дпвпљнпј мери.
Циљ: -припрема и псппспбљаваое ушеника за функципнисаое у дигиталнпм свету
-развпј пснпвних дигиталних кпмпетенција ушеника
Пквирни садржаји:
- рад са текстпм
- рад са сликама
- птвараое свпг и-мејла и псппспбљаваое за писаое и слаое дпкумената
- израда Пауер Ппинт презентација
- ппвезиваое телефпна и рашунара –нпр.за пребациваое фптпграфија
- упптреба екстерне мемприје
- псппспбљаваое за упптребу Гугл ушипнице
- ...

РИТМИКА
За ушенике нижих разреда.
Циљ: -развијаое љубави према музици и ппкрету
-ушещће у културним активнпстима щкпле.
МАЛИ ХПР
За ушенике нижих разреда.
Циљ: -развијаое љубави према певаоу
-ушещће у културним активнпстима щкпле.

ЩАХ
Кап секција за ушенике нижих разреда.
Циљ: -савладаваое пснпве игре
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-припрема за такмишеоа.
МАЛИ ФУДБАЛ
Циљ: развијаое љубави према сппрту
-савладаваое пснпвних елемената
-припрема за такмишеоа
-развијаое псећаја припадаоа щкпли и тимскпг духа

АТЛЕТИКА
Циљ: -развијаое љубави према сппрту
-савладаваое пснпвних елемената
-припрема најбпљих за такмишеоа

ПЛИВАОЕ
Циљ: -псппспбљаваое ушеника за живпт: да науше да сампсталнп препливају 50м без стајаоа
-припрема најбпљих пливаша за такмишеоа
Реализује се на гардскпм базену, тпкпм првпг и шетвртпг квартала.
КПЩАРКА
Циљ: -развијаое љубави према сппрту
-савладаваое пснпвних елемената пвпг сппрта
-развијаое тимскпг духа
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5. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
За ушенике 8. разреда щкпла прганизује припремну наставу за заврщни испит тпкпм щкплске гпдине.
Ппшетак припремне наставе из свакпг предмета пдређује наставник, на пснпву прпцене пптреба ушеника.
Какп би ушеници и оихпве ппрпдице стекли свест п тпме щта дп краја псмпг разреда треба да знају, на
крају седмпг разреда наставници кпји предају предмете кпји се раде на заврщнпм испиту, заједнп са
пдељеоским старещинама седмих разреда упуђују рпдитеље у пбразпвне стандарде ппстигнућа из тих
предмета (щаљу имејл или пдщтампају).
На ппшетку щкплске гпдине псмпг разреда, крпз иницијалнп тестираое прпцеоује се пстваренпст
пбразпвних исхпда за крај пбавезнпг пбразпваоа. Предметни наставници за свакпг ушеника прпцеоују
да ли је савладап предвиђени исхпд или не, тп шине за све исхпде у пквиру сваке пбласти на сва три
нивпа, па се на пснпву тпга дпбија инфпрмација да ли се ушеник налази исппд пснпвнпг, на пснпвнпм, на
средоем или на напреднпм нивпу ппстигнућа. Накпн пбављених иницијалних тестираоа из свих седам
предмета, пкп 10.септембра, прганизује се Пдељеоскп веће за псме разреде, на кпјем се предлаже
акципни план реализације Припремне наставе за заврщни испит: кпјпм динамикпм ће кпји наставник и
када заппшети шаспве припремне наставе. На пснпву предлпга, Акципни план дпнпси директпр щкпле и п
тпме се пбавещтавају ппрпдица путем рпдитељскпг састанка, на кпјем присуствују и наставници кпји ће
припремати ушенике за заврщни испит, какп би ппрпдица крпз индивидуалне разгпвпре са наставницима
мпгла да дпбијепптребне инфпрмације и савете.
Наставници предају гпдищои план за припремну наставу са брпјем шаспва пп наставним пбластима,
впдећи рашуна п тпме да се највећа ппдрщка пружа из пбласти где је нивп пставренпсти пбразпвних
исхпда са пснпвнпг нивпа најнижи. Ушеницима кпји не пстварују ни пснпвни нивп ппстигнућа из
пдређених предмета, пдређују се ,,ментпри“ из Врщоашкпг тима и пбезбеђује се прпстпр и време за
ппмпћ у ушеоу.
Десет дана пре пплагаоа заврщнпг испита ушеници имају припремну наставу, најмаое два шаса дневнп.
Пдељенске старещине псмих разреда пбавещтавају рпдитеље п терминима пдржаваоа тих шаспва, а
исти се пбјављују и на веб страници щкпле и на пгласнпј табли у хплу щкпле.
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6. ПРПГРАМИ УНУТАР УСТАНПВЕ

6.1. ПРПГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ
Наща щкпла негује изузетнп бпгат културни живпт, кпјим се ппнпсимп. Културне активнпсти у нащпј
щкпли пбухватају
приредбе (27. јануар -Свети Сава, 15.март- гпдищоица Ревплуције 1848., 27.март -Прпслава дана
щкпле, ппшетак јуна -Испраћај псмака, јун- Пријем првака)
пбележаваоа шкплских и државних и међунарпдних значајних датума
ппсете културним устанпвама,
пдласке на приредбе, представе, кпнцерте, излпжбе.
Прпславе и приредбе прганизују се у щкпли, или у дпгпвпру са јединицпм лпкалне сампуправе у
устанпвама из пбласти културе.
Културне активнпсти имају следеће циљеве:
-стицаое културних навика,
-правилнп кприщћеое слпбпднпг времена,
-развијаое естетске перцепције и укуса.
ПРИРЕДБЕ
Кппрдинатпр за Културна дещаваоа, у сарадои са директпрпм, именује кппрдинатпре за сваку
приредбу.
ДАТУМ
АКТИВНПСТ
јун/август
Приредба - Пријем првака
1.пктпбар
Међунарпдни Дан старијих пспба
-приредба у щкпли за баке и деке, приредба у Дпму пензипнера
децембар
Бпжићна приредба
27. јануар
Свети Сава
8. март
Међунарпдни дан жена
15.март
Гпдищоица Ревплуције 1848.
27.март
Дан щкпле
мај
Свешани пријем –прпмпција награђених ушеника5 и заппслених
ппшетак јуна
Испраћај псмака

ПБЕЛЕЖАВАОЕ ЗНАШАЈНИХ ДАТУМА
ДАТУМ
прва недеља Недеља сппрта у нащпј щкпли
септембра
друга субпта у Светски Дан прве ппмпћи
септембру
26.септембар Eврппски Дан језика
5

НПСИЛАЦ
Актив за сппрт
Актив за сппрт и наставник
биплпгије
Актив за друщтевене науке

ушеника кпји су пстварили 1-3.местп или ппхвале на ппщтинским, пкружним, републишким и међунарпдним
такмишеоима акредитпваним пд стране Министарства.
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2. пктпбар Светски Дан дпмаћих живптиоа
4.пктпбар Светски Дан (защтите) живптиоа
5. пктпбар Светски Дан ушитеља
Дешија недеља
15.пктпбар Међунарпдни дан пещашеоа
15.пктпбар Светски дан шистих руку
Светски Дан здраве хране, Дан
16. пктпбар
хлеба
Светски Дан бпрбе прптив
17.пктпбар
сирпмащтва
20.пктпбар Светски Дан јабука
7.нпвембар Еврппски Дан науке
8.нпвембар Дан прпсветних радника
Светски Дан љубазнпсти (Лепе
13.нпвембар
ппруке, лепе реши, пријатељствп)
Међунарпдни Дан тплеранције
16.нпвембар
20.нпвембар

Светски Дан (права) детета

21. нпвембар Светски Дан телевизије
14.фебруар Дан заљубљених
Међунарпдни Дан матероег
21.фебруар
језика
8. март Међунарпдни Дан жена
Међунарпдни Дан река
14. март
Светски Дан рециклаже
18. март

20. март
22. март
2. април
6.април
7.април
22.април
23.април
9.мај

Светски Дан среће, Светски дан
ппезије
Светски дан (защтите) впде
Међунарпдни дан дешије
коижевнпсти
Међунарпдни Дан сппрта
Светски Дан здравља
Светски Дан планете Земље
Светски дан коиге и аутпрских
права
Дан Еврппе
Светски дан птица и дрвећа

10.мај
Светски Дан писаоа писама
11.мај
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(наставници нематероих језика)
Актив за разредну наставу
Актив за прирпдне науке

Актив за сппрт
Актив за разредну наставу
Актив за прирпдне науке
Тим за защтиту
Актив за разредну наставу
Актив за прирпдне науке

Наставници грађанскпг
васпитаоа
Наставници грађанскпг
васпитаоа
Ђашки парламент
Актив за друщтвене науке –наст
матероег језика
Актив за разредну наставу
Актив за прирпдне науке
Актив за разредну наставу
Актив за музику и уметнпст
(настав. лик)
Актив за технику
Актив за друщтвене науке –
наставници језика
Актив за прирпдне науке
Актив за разредну наставу
Актив за сппрт
Актив за сппрт + Нас биплпгије
Актив за прирпдне науке
Актив за друщтвене науке – наст
језика
Актив за прирпдне науке –нас
гепграфије
Актив за разредну наставу
Актив за технику
Актив за музику и уметнпст
Актив за друщтвене науке
Актив за разредну наставу Актив
за друщтв науке – наставници
језика

15.мај Међунарпдни Дан ппрпдице
Светски дан инфпрмаципнпг
17.мај
друщтва
Светски Дан лептира
28.мај
ппследои петак у
мају
31. мај
ппследоа недеља
наставе
21.јун

Тим за сарадоу са ппрпдицпм
Актив за технику
Актив за разредну наставу
Актив за прирпдне науке

Светски дан кпмщија
Светски дан бпрбе прптив пущеоа
Недеља сппрта у щкпли

Актив за прирпдне науке
Актив за сппрт

Светски дан музике

Актив за музику и уметнпст
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6.2. ПРПГРАМ ЩКПЛСКПГ СППРТА И СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНПСТИ
Щкпла прганизује прпграм щкплскпг сппрта, са једне стране са циљем да се кпд ушеника развија и
практикује свест п здравпм нашину живпта, важнпсти сппственпг здравља и безбеднпсти и бављеоу
физишким активнпстима (какп би се фпрмирале шврсте навике за редпвним телесним вежбаоем) ,
дпк са друге стране щкплски сппрт је у функцији превенције насиља, наркпманије, малплетничке
деликвенције и има следеће васпитне циљеве:
- уважаваое разлика у физишким сппспбнпстима и изгледу
- јашаое сампппуздаоа
- развијаое тимскпг духа
- развијаое сппртскпг ппнащаоа такмишара, ппсматраша. навијаша
- пружаое ппдрщке саиграшима
- сппртскп прихватаое неуспеха и развпј сампкпнтрпле
- стицаое знаоа за преппзнаваое ризика пд сппртских ппвреда и указиваоа прве ппмпћи.
Прпграм щкплскпг сппрта укљушује:
1. Часпве физичкпг и здравственпг васпитаоа –кпји се налазе у редпвнпм расппреду.
2. Часпве Пбавезне физичке активнпсти (ПФА) -имају самп ученици 5-6.разреда, са недељним
фпндпм пд 1,5 шаса. Једнпм у тпку недеље, у пквиру редпвнпг расппреда за ппппдневне
активнпсти реализују се шас у трајаоу пд 45 минута (сппрт пп избпру ушеника), дпк се фпнд пд ½
щкплскпг шаса пднпснп 22,5 минута на недељнпм нивпу реализује кумулативнп, ван щкпле. На
гпдищоем нивпу тп је 18 шаспва; на тим шаспвима щкпла прганизује Щкплу пливаоа на градскпм
базену тпкпм првпг и ппследљег квартала.
3. Тренинге/ Часпве сппртских секција – атлетика, мали фудбал, гимнастика, ритмика, пливаое,
кпщарка, стпни тенис.
4. Недељу шкплскпг сппрта, кпја пбухвата:
– такмишеоа у сппртским дисциплинама
– културне манифестације са циљем прпмпције физишкпг вежбаоа, сппрта и здравља (ликпвне и
друге излпжбе, фплклпр, плес, музишкп-сппртске радипнице, излет...);
– ђашке трибине и радипнице (п здрављу, истприји физишке културе, сппрту, рекреацији,
„ферплеју”, ппследицама насиља у сппрту, технплпщким дпстигнућима у вежбаоу и сппрту и
др.).
5. Активнпсти у прирпди: јесеои и прплећни крпс, пбука клизаоа, планинареое
6. Шкплска и ваншкплска такмичеоа -Щкпла прганизује и спрпвпди пбавезна унутарщкплска
сппртска такмишеоа, према плану Струшнпг већа и тп у сппртскпј гимнастици, атлетици, пливаоу,
фудбалу, између две ватре,пплигпни. Ушеници ушествују и на такмишеоима у систему щкплских
сппртских такмишеоа Републике Србије, кпја су у складу са планпм и прпгрампм наставе и ушеоа.
7. Кпрективнп-педагпщки рад и дппунска настава.
Дппунска настава се прганизује за ушенике кпји имају пптещкпће у савладаваоу градива и
ушенике са смаоеним физишким сппспбнпстима и ппдразумева савладаваое пних пбавезних
прпграмских садржаја, кпје ушеници нису успели да савладају на редпвнпј настави, кап и
развијаое оихпвих физишких сппспбнпсти.
Кпрективнп-педагпшки рад са ушеницима кпји имају лпще држаое тела ппдразумева упшаваое
ппстуралних ппремећаја кпд ушеника, саветпваое ушеника и оихпвих ппрпдица, прганизпваое
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дпдатнпг превентивнпг вежбаоа у трајаоу пд једнпг щкплскпг шаса недељнп у сарадои са
пдгпварајућпм здравственпм устанпвпм.

6.3. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА, ПРПГРАМ
СПРЕШАВАОА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРПГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ПБЛИКА РИЗИШНПГ
ППНАЩАОА
Пви прпграми се пстварују крпз наставне и слпбпдне активнпсти са ушеницима, заппсленима,
рпдитељима/старатељима, у складу са утврщеним пптребама. У пствариваое прпграма укљушују се и
физишка и правна лица са теритприје јединице лпкалне сампуправе, устанпве из пбласти културе и
сппрта, врщоащки ппсредници, кап и лица пбушена за превенцију и интервенцију у слушају насиља,
злпстављаоа и занемариваоа, дискриминације и других пблика ризишнпг ппнащаоа (листу тих лица
утврћује министар и пбјављује се на званишнпј интернет страници Министарства).

6.3.1. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА
Циљеви прпграма:
1. Прганизпваое активнпсти за заппслене у щкпли, ушенике и рпдитеље, кпје су директнп усмерене на
превенцију насиља
2. Ппзнаваое и дпследнп ппщтпваое нпрми кпјима је регулисанп ппнащаое и пдгпвпрнпст свих
3. Негпваое нулте тплеранције према насиљу
4. Пружаое ппсебне ппдрщке ушеницима кпји су укљушени у насиље.
НАШИН НА КПЈИ СЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНПСТИ УГРАЂУЈУ У СВАКПДНЕВНИ ЖИВПТ И РАД
ЩКПЛЕ
Примарна превенција усмерена је ка целпј пппулацији. Преднпст примарне превенције је щтп пбухватаоем целе
групе пснажује и мптивище децу кпја нису склпна насиљу да ппмпгну у смаоеоу насиља.
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

ФИЗИШКА ПРЕВЕНЦИЈА:
ПБЕЗБЕЂИВАОЕ ПРПСТПРА У
ЩКПЛИ И ПКП ОЕ (ствараое
сигурнијег пкружеоа)

ППСТАВЉАОЕ РЕЛЕВАНТНИХ
ВАСПИТНИХ ЦИЉЕВА
(у свим предметима)

АКТИВНПСТ
ппстављаое и упптреба видеп-надзпра
редпвнп улепщаваое и шищћеое щкплскпг прпстпра
дпбрп прганизпванп и дпследнп дежурствп заппслених- ппвећан надзпр
над ушеницима у щкплским хпдницима и двприщту у ризишним
перипдима дана и приликпм активнпсти када дплази дп ппвећанпг ризика
за безбеднпст
маркираое и пбезбеђиваое ризишних места у пквиру зграде и двприщта
маркираое ризишних група ушеника, и насилника и (пптенцијалних)
жртава, и израда плана оихпве защтите/кпнтрплисаоа
Пдељеоски старещина, наставник и струшни сарадник избпрпм
пдгпварајућих садржаја и нашина рада, дппринпсе стицаоу квалитетних
знаоа и вещтина и развијаоу вреднпсних ставпва за узајамнп
разумеваое, уважаваое разлишитпсти, кпнструктивнп превазилажеое
сукпба, итд.
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-ШПС: Щкплска правила ппнащаоа, развијаое спцијалних и
6
кпмуникацијских вещтина кпд деце ; прихватаое разлишитпсти, развпј
7
сампппщтпваоа и ппзитивне слике п себи, развијаое емпатије , кпнтрпла
8
беса итд.
-МАТЕРОИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: Пбрада разлишитих текстпва и коижевних
дела предвиђених прпгрампм мпже бити пквир за анализу узрпка и
ппследица разлишитих видпва насиља (један пд циљева мпже бити
упшаваое пднпса мпћи, сагледавое ппследица злпупптребе, замищљаое
мпгућих другашијих исхпда и сл..
-ПРИРПДА И ДРУЩТВП: Пднпси у ппрпдици, правила и пбавезе шланпва
ппрпдице, развијаое пдгпвпрнпг пднпса према другпвима, заједници,
пкружеоу и щкплским пбавезама, ппщтпваое пдраслих, прихватаое и
уважаваое разлишитих култура, мпгући кпнструктивни нашини реагпваоа
на ускраћиваоа.
-ФИЗИШКП: Уважаваое разлика у физишким сппспбнпстима и изгледу,
јашаое сампппуздаоа, развијаое тимскпг духа, развијаое сппртскпг
ппнащаое такмишара, ппсматраша/навијаша и тренера, пружаое ппдрщке
саиграшима, сппртскп прихватаое неуспеха и развпј сампкпнтрпле,
ппщтпваое фер-плеј игре.
ГРАЂАНСКП: Прихватаое карактеристика грађанскпг друщтва, права и
пбавезе грађана, права и пбавезе деце, развпј друщтвенп-пдгпвпрнпг
ппнащаоа, усвајаое нпрми и прихватаое ппследица оихпвпг крщеоа,
развпј свести п равнпправнпсти.
ВЕРСКА:Развијаое тплеранције, прихватаое разлишитпсти, разлишитих
вера, пбишаја и др.
ГЕПГРАФИЈА: Прихватаое и уважаваое разлишитпсти ушеоем п
разлишитим културама и пбишајима, развијаое сапсећаоа и бриге п
другима на пснпву примера хуманитарне ппмпћи угрпженим ппдрушјима
– недпстатак хране, впде, земљптреси, ппплаве, ппследице ратпва;
5 Прпблеми дпбрим делпм настају збпг недпстатка спцијалних вещтина, али и тп се мпже ушити: слущаое, птппшиоаое
разгпвпра, впђеое разгпвпра, ппстављаое питаоа, захваљиваое, представљаое, представљаое других, даваое кпмплимената;
а затим специфишније ппступке: даваое ппзитивних и негативним кпментара, прихватаое негативних кпментара, пдплеваое
врщоашким притисцима, ппступаое у кпнфликтним ситуацијама.
7
Щтп се вище унесемп у емпципналнп стаое друге пспбе, маое смп спремни да је ппвређујемп. Стпга, емпатија са другим
дететпм би требалп да надјаша агресивни импулс пптенцијалнпг насилника, или да заустави заппшетп малтретираое, или да
ппдстакне сведпке да стану у пдбрану жртве. Реализује се у три кпрака : 1) преппзнаваое властитих и туђих псећаоа, 2)
стављаое у ппзицију другпга, 3) исппљаваое псећаоа према другпме.
Једна једнпставна али врлп ефикасна активнпст јесте гледаое презентације са слајдпвима или краткпг филма са детаљним и
неулепщаним сликама жртава щкплскпг узраста. Истраживаоа ппказују да тп знашајнп утише на став према насилнищтву
некпликп дана касније, и да се тај ефекат задржап и ппсле пет месеци.
8
Ушеници најпре треба да науше да преппзнају када их пбузима бес, пратећи властите физиплпщке реакције (напетпст у телу,
црвенилп лица, брже дисаое, бржи пулс...). Пни треба да уз ппмпћ пдраслих да упше кпје тп ситуације прпвпцирају оихпв гнев,
и какп реагују кад јесу и кад нису бесни. Такпђе, треба да уше разлишите технике какп би смаоили бес: релаксација, дубпкп
дисаое, брпјаое дп десет, даваое инструкција сампм себи и слишнп. Псим агресивне деце, прпблем са беспм имају и пасивне
жртве, јер не умеју да га изразе. И оих треба ушити да је најбпље бити асертиван, с тим щтп дп асертивнпсти насилници треба да
дпђу смаоиваоем агресивнпсти, а жртве смаоиваоем пасивнпсти.
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људска и маоинска права у разлишитим државама, развијаое
сппспбнпсти правилнпг расуђиваоа расветљаваоем мптивације и путева
тргпвине људима и децпм, рпдна равнпправнпст, развијаое ппщтпваоа
етнишкпг идентитета и припаднпсти
ИСТПРИЈА: Развпј псећаоа сппственпг идентитета, сапсећаоа и бриге за
друге анализпм истпријских дпгађаја, разлишитим виђеоима истпг
дпгађаја, дебатпваоем, уппзнаваое са људским правима и нашинима
пствариваоа права, анализпм истприје развпја слпбпда и права ппјединих
угрпжених група (жена, деце, нпвинара, пспба са инвалидитетпм) и сл.
БИПЛПГИЈА: Стицаое знаоа п психпактивним супстанцама кпје изазивају
бплести зависнпсти, оихпвим утицајима на прганизам и спцијалне
пднпсе, фпрмираое и развијаое ставпва, вещтина и знаоа, кпја ће бити
препрека негативнпм утицају врщоака у ппгледу кприщћеоа пвих
супстанци, уппзнаваое са ппјмпвима и знашајем емпципналне и спцијалне
интелигенције, развијаое екплпщке свести, изушаваое техника указиваоа
прве ппмпћи, развијаое пдгпвпрнпг пднпса према живптиоама...

РАЗНПВРСНА ППНУДА
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ

КУЛТУРНЕ АКТИВНПСТИ

ЩКПЛСКА СПС КУТИЈА

ПРАВИЛА ППНАЩАОА У
ЩКПЛИ

ПРПМПЦИЈА ППЗИТИВНПГ
ППНАЩАОА

(Прирушник за примену ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце, 21.страна)
- Щкплски сппрт: Фер плеј турнири, пп принципу: ,,свакп са сваким”, ,,сви
ппбеђују“
-секције: прилика за ушенике да пстваре интеракцију са ушеницима
разлишитих узраста, матероег језика, ...
- впдимп рашуна п тпме да се укљуши щтп већи брпј деце, ппсебнп из
псетљивих и ризишних група (деца са тещкпћама у ушеоу, из спцијалнп
депривираних средина итд.)
26.09. Eврппски Дан језика
17.10. Светски Дан бпрбе прптив сирпмащтва
13.11. Светски Дан љубазнпсти (Лепе ппруке, лепе реши, пријатељствп)
16.11. Међунарпдни Дан тплеранције
20.11. Светски Дан (права) детета
ппследои петак у мају - Светски дан кпмщија
Кутија стпји испред збпрнице. Пмпгућава свим ушеницима кпји имају
сазнаоа п билп каквпм насиљу, да без излагаоа ппаснпсти врще
пријављиваое насиља.
пдабир маоег брпја кљушних правила (5-7) уз ушещће ушеника и оихпвп
истицаое на видљивим местима (дпбију на знашају, ушеници ће их шещће
шитати и лакще запамтити) –ПАНПИ У УШИПНИЦАМА И НА ХПДНИЦИМА,
БЕЧЕВИ...
У праћеоу примене укључени су сви заппслени, ушенишки парламент и
врщоашки тим.
Правила ппнащаоа и надпкнада щтете/ппвреде служе превенцији
насиља.
Да би се пбезбедила пдрживпст правила и ппдржалп преузимаое
пдгпвпрнпсти у слушају крщеоа, неппхпднп је да функципнище
унутращоа защтитна мрежа, заснпвана на јаснпм следу пдгпвпрнпсти и
прпцедурама.
Редпвнп јавнп истпцаое /ппхваљиваое пспба кпје су ппказале
прпспцијалнп ппнащаое: ппмпћ у ушеоу, дпбри примери другарства,
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ЋАШКЕ УНИФПРМЕ

СУГЕРИСАНП ПРПВПЂЕОЕ
ВЕЛИКПГ ПДМПРА

најбпље прганизпвана акција, кпнструктивнп реагпваое ушеника када је
оихпв друг/другарица дпживеп насиље..
(У тренутку усвајаоа у тпку је друга фаза увпђеоа унифпрми. Сппртска /
свакпдневна варијанта.)
Унифпрме дпвпде дп смаоиваоа спцијалних разлика међу ушеницима,
ппјашавају псећај припадаоа щкпли.
Сппрт на великпм пдмпру и музика, у циљу смаоеоа неппжељнпг
ппнащаоа и напущтаоа щкплскпг двприщта.

СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ РАДИ УНАПРЕЂИВАОЕ КПМПЕТЕНЦИЈА ЗАППСЛЕНИХ ЗА
ПРЕВЕНТИВНИ РАД
Пре ппшетка сваке щкплске гпдине интерна пбука ЗА СВЕ ЗАППСЛЕНЕ У
УСТАНПВИ за примену Ппсебнпг прптпкпла, ради адекватнпг разумеваоа
ппјава насиља, планираоа превентивних активнпсти, ппступаоа и впђеоа
прпцеса защтите деце/ушеника.

ИНТЕРНЕ ПБУКЕ

Из пбласти: ненасилнпг рещаваоа кпнфликата, активнпг слущаоа,
медијације, емпатије, уважаваоа разлишитпсти, едукпваоа и
инфпрмисаоа рпдитеља, унапређиваоа партнерства ппрпдице и щкпле.
АКРЕДИТПВАНИ СЕМИНАРИ И
ПРЕДАВАОА СТРУШНИХ ЛИЦА

На гпдищоем нивпу у пквиру Плана струшнпг усаврщаваоа, и устанпве и
ппјединца, треба да се сашини ананлиза кпмпетенција свакпг заппсленпг и
да се струшнп усаврщаваое планира у складу са анализпм, пптребама и
капацитетима.

НАШИНИ ИНФПРМИСАОА П ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД
НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА

УШЕНИКА

СВИХ ЗАППСЛЕНИХ

На ЧПС-евима:
На ппшетку пба пплугпдищта:
-за преппзнаваое, реагпваое и пријављиваое у ситуацијама насиља (Ппсебни
прптпкпл)
-права и пбавезе из Правилника п прптпклу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на
насиље, злпстављаое и занемариваое 46/2019
-уппзнаваое са /ппдсећаое на правила ппнащаоа (Правилник п безбеднпсти,
Правилник п васпитнп-дисциплинским мерама, Правилник п ппнащаоу)
Тпкпм щкплске гпдине:
-пбуке п дешијим правима, п кпнструктивнпм рещаваоу сукпба, п ппсебнпм
прптпкплу, п реституцији кап превентивнпј мери
-прпграми ппмпћи деци: п развијаоу прпспцијалних живптних вещтина,
превазилажеоу щкплскпг неуспеха, кпнтрпла беса
На стручним предаваоима пд стране припадника МУП-а.
Путем пбуке/радипнице/ предаваоа пре ппшетка сваке щкплске гпдине:
-п прптпкплима ппступаоа
-права и пбавезе из Правилника п прптпклу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на
насиље, злпстављаое и занемариваое 46/2019
-п щкплским дпкументима, правилницима и пве пбласти (ЩРП, Правилник п
безбеднпсти, Правилник п васпитнп-дисциплинским мерама, Правилник п
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ппнащаоу)
Путем дпступних дпкумената из пве пбласти у фплдеру ТИМ ЗА ЗАЩТИТУ у
щкплскпм Дрппбпксу.
На рпдитељским састанцима:
На ппшетку щкплске гпдине:
-за преппзнаваое, реагпваое и пријављиваое у ситуацијама насиља (Ппсебни
прптпкпл)
-уппзнаваое са /ппдсећаое на правила ппнащаоа (Правилник п безбеднпсти,
Правилник п васпитнп-дисциплинским мерама, Правилник п ппнащаоу)
Тпкпм щкплске гпдине:
-пбуке п дешијим правима, п кпнструктивнпм рещаваоу сукпба, п ппсебнпм
прптпкплу, п реституцији кап превентивнпј мери
-прпграми ппмпћи деци: п развијаоу прпспцијалних живптних вещтина,
превазилажеоу щкплскпг неуспеха, кпнтрпла беса
На стручним предаваоима пд стране припадника МУП-а, пп пптреби.

ППДСТИЦАОЕ И ПСППСПБЉАВАОЕ УШЕНИКА ЗА АКТИВНП УШЕСТВПВАОЕ У РАДУ ПДЕЉЕОСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, УШЕНИШКПГ ПАРЛАМЕНТА, ЩКПЛСКПГ ПДБПРА И СТРУШНИХ ПРГАНА УСТАНПВЕ
Заштп је пвп важнп? Укпликп разумемп перспективу деце, тп нам ппмаже да им ппмпгнемп у ушеоу и активнпм
ушещћу. Када се деца псврну на сппствену ситуацију, свеснија су себе и других. Деца имају права да буду саслущана
и да се оихпви ставпви узму у пбзир.
Какп ћемп тп ппстићи? Редпвним мптивисаоем ушеника и истицаоем знашаја функције и знашаја дппринпса, кап и
ствараоем прилика за ушещће ушеника у дпнпщеоу пдлука, кап щтп су:
РЕДПВНП ППЗИВАОЕ НА САСТАНКЕ

ТРАЖЕОЕ МИЩЉЕОА УШЕНИКА

СПРПВПЂЕОЕ ИСТРАЖИВАОА
У ЩКПЛИ

ВРЩОАШКА ЕДУКАЦИЈА

Састанке благпвременп најављивати и кпнстантнп пбавещтавати
ушенике п месту и времену.
Пдредити питаое или пбласт живпта щкпле за кпје желимп да
шујемп мищљеое ушеника. Детаљнп испланирати прпцес.
1.пмпгућити ушеницима да разумеју питаое/прпблем:
нпр.презентација фптпграфија п тпј ппјави – да бигу да фпрмулипу
ставпве (дппада ми се, не дппада ми се...)
2. размеоиваое идеја, ставпва у малим групама
3.прикупљаое кпментара/рещеоа дп кпјих су дпщли и оихпвп
усаглащаваое
4. приказиваое кпментара/рещеоа прганима щкпле, кпји су у
пбавези да дају пбразлпжеоа и разлпге укпликп нещтп није
мпгуће пстварити.
Ушеници спрпвпде истраживаое на нивпу пдељеоских заједница
или щкпле. Презентпваое резултата ушеницима, заппсленима,
щкплскпм пдбпру.
Ушеници држе предаваоа/радипнице другим ушеницима.
Нпр. старији ушеници гпвпре млађим ушеницима п ппаснпстима
кпје ,,вребају“ на интернету, уз ппдрщку и заједнишку припрему са
наставникпм и/или струшним сарадникпм
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САДРЖАЈИ И НАШИНИ ЗА ППЈАШАН ВАСПИТНИ РАД
9

Щкпла има свпје фпрмуларе (Индивидуални Васпитни План ), за разлишите групе прпблема за ппјашан васпитни
рад. У слушају лакщих ппвреда пбавеза ушеника, пдељеоски старещина уз кпнсултацију са рпдитељем пппуоава
пбразац и дпгпварарју се за пбавезе и пдгпвпрнпсти.
У слушају теже ппвреде пбавеза ушеника, директпр дпнпси план ппјашанапг васпитнпг рада. У пба случаја, ппјашан
рад прати друштвенп-кпристан, пднпснп хуманитарни рад. Бирају се предвиђене активнпсти из пд ппнуђених за
меру за кпју се изрише, из Правилника п пбављаоу друштвенп-кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада (,,Службени
гласник РС“, бр.88/17 и 27/18)

ППСТУПЦИ ЗА РАНП ПРЕППЗНАВАОЕ РИЗИКА ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА
Струшни сарадник прикупља ппдатке директним или индиректним путем, у складу са закпнпм.
Разматрају се:
 фактпри ризика за дете (на нивпу ппјединца, оегпве ппрпдице и заједнице у кпјпј живи)
 физишки знаци ппвреде: имати у виду разлике између незгпде или злпстављаоа, пднпснп нпрмалних и
сумоивих ппврщина за мпдрице
 ппнащаое детета
 ппнащаое оегпвих рпдитеља
 и другп.
Инфпрмативни листпви са мпгућим ппказатељима налазе се УНИЦЕФ-пвпм издаоу Ппдрщка ппрпдицама за
ппдстицајну негу деце ранпг узраста, Мпдул 14: Защтита мале деце пд насиља, злплстваљаоа и занемариваоа,
10
стране 43-51.

НАШИНИ РЕАГПВАОА НА НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОЕ И ЗАНЕМАРИВАОЕ, УЛПГЕ И ПДГПВПРНПСТИ
– ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ
Циљ интервенције је да се, пре свега, заустави насиље, да се пбезбеди сигурнпст, смаои ризик пд ппнављаоа и да
се ублаже и птклпне ппследице.
Нашини реагпваоа, улпге и пдгпвпрнпсти дефинисани су у Ппсебним прптпкплу за заштиту деце и ученика пд
насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама, а детаљније пбјащоени у
Прирушнику за примену истпг.
Кпраци у интервенцији:
1) упшаваое насилне епизпде , сазнаое п насиљу
2) заустављаое насиља и злпстављаоа и смириваое ушесника – пбавеза СВИХ заппслених, а нарпчитп
најближег присутнпг заппсленпг и дежурнпг наставника. Акп је сукпб виспкп ризишан, тражити ппмпћ!
3) пбавещтаваое рпдитеља и предузимаое хитних акција пп пптреби (пружаое прве ппмпћи, ппзиваое
лекара/пплиције/центра за спцијални рад) и пбавещтаваое шланпва Тима за защтиту, директпра и
пдељеоскпг старещине)
4) кпнсултације у устанпви ради разјащоаваоа пкплнпсти, прпцене нивпа насиља и злпстављаоа,
предизимаоа пдгпварајућих мера.
У слушају трећег нивпа насиља и злпстављаоа, директпр устанпве ппднпси пријаву надлежним прганима,
прганизацијама и службама, пбавещтава Министарствп, пднпснп надлежну Щкплску управу.
Укпликп је кпминикација са медијима неппхпдна, пдгпвпран је директпр.
9

Детаљније п Индивидуалним Васпитним Планпвима у Прпграму ппдрщке 6.14.
https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2019-09/modul_14.pdf
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ПБЛИЦИ И САДРЖАЈИ РАДА СА СВПМ ДЕЦПМ И УШЕНИЦИМА, ПДНПСНП ПНИМА КПЈИ ТРПИ,
ШИНЕ ИЛИ СУ СВЕДПЦИ НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА
Щтп се тише превенције:
Примарна превенција усмерена је ка целпј пппулацији. Тп смп детаљнп пписали у ташки 8.1.1. пвпг
ппглавља.
Секундарна превенција пднпси се на рад са ризишнпм пппулацијпм. За фактпре ризика за насилнп
ппнащаое убрајају се: нискп интелектуалнп или академскп ппстигнуће, хиперактивнпст, неразвијене
спцијалне вещтине, млади рпдитељи, непдгпварајући васпитни ппступци рпдитеља, сукпби међу
рпдитељима, низак спципекпнпмски статус, дружеое са деликвентним врщоацима, дезпрганизпванп и
насилнп суседствп, дпступнпст пружја и дрпге. Пблике и садржаје рада са ризишнпм пппулацијпм
дефинище Тим за защтиту у Гпдищоем плану, у зависнпсти пд пптреба, а реализују сви кпје пни задуже.
Терцијарна превенција пднпси се на рад са младима кпји су већ пкарактерисани кап насилници. Реализује
се у виду ппјашанпг васпитнпг рада (кпји ће пп налпгу/рещеоу Тима за защтиту реализпвати пдељеоски
старещина, наставници, струшна служба, врщоаци и рпдитељи), кап и друщтвенп-кприснпг, пднпснп
хуманитарнпг рада.
Када је реш п интервенцији:
На пснпву Правилника п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое
(,,Сл.гласник РС, бр.46/2019), за ситуације другпг и трећег нивпа, Тим за защтиту заједнп са пдељеоским
старещинпм, директпрпм, рпдитељем, сашиоава ПЛАН ЗАШТИТЕ за све ученике учеснике насиља и злпстављаоа,
билп да трпе, чине или су сведпци насиља.
Садржај плана дефинисан је у гпре неведенпм Правилнику, а пблике и садржаје рада пдређује Тим за защтиту у
сарадои са пдељеоским старещинпм, директпрпм, рпдитељима, уз ушещће детета.
Пблици рада

НАШИНИ ПРАЋЕОА, ВРЕДНПВАОА И ИЗВЕЩТАВАОА ПРГАНА УСТАНПВЕ П ПСТВАРИВАОУ И
ЕФЕКТИМА ПРПГРАМА ЗАЩТИТЕ 11
Насиље на првпм нивпу бележи, прати и вреднује пдељеоски старещина и ппднпси извещтај тиму за защтиту.
У слушају насиља другпг или трећег нивпа, дпкументацију впди, шува или анализира струшни сарадник. Прати се
ппнащаое детета и ушеника кпје трпелп и кпје је изврщилп насиље и злпстављаое, али и деце и ушеника кпји су
били сведпци, кап и укљушенпст рпдитеља и других надлежних служби.
Два пута гпдищое Тим за защтиту ппднпси извещтај директпру, а директпр извещтава прган управљаоа, савет
рпдитеља и ушенишки парламент.
Тај извещтај садржи:
 анализи ефеката превентивних мера и активнпсти (пстварене пбуке, акције, степен и квалитет укљушенпсти
рпдитеља у живпт и рад устанпве...)
 резултате сампвреднпваоа у пвпј пбласти
 брпј пријава инцидентних ситуација
 брпј и врсту слушајева насиља, злпстављаоа и занемариваоа
 брпј васпитнп-дисциплинских ппступака прптив ушеника и дисциплинских ппступака прптив заппслених
11

На пснпву Правилника п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое
(Сл.гласник РС, бр.48/2019)
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предузете интервентне мере и активнпст, кап и оихпве ефекте
и друге параметре.

6.3.2. ПРПГРАМ СПРЕШАВАОА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Пву пбласт регулищу два правилника:
Правилник п ближим критеријумима за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг,
детета, ученика или трећег лица у устанпви пбразпваоа и васпитаоа (,,Сл.гласник РС“, бр.22/2016) –
кпји пбјащоава ппјам дискриминације и навпди пблике дискриминације са примерима
Правилник п ппступаоу устанпве у случају сумое или утврђенпг дискриминатпрнпг ппнашаоа и
вређаоа угледа, части или дпстпјанства личнпсти (,,Сл,гласник РС“, бр.65/2018).

Циљеви прпграма:
1. Ствараое ппдстицајнпг пкружеоа и атмпсфере сарадое, тплеранције, међуспбнпг ппщтпваоа и
птвпрене кпмуникације међу актерима пбразпвнпг прпцеса
2. Негпваое културе антидискриминације
3. Негпваое разлишитпсти и васпитаваое за живпт у друщтву кпје је инклузивнп
4. негпваое равнпправнпсти кап принципа функципнисаоа
5. Дпследнп примеоиваое мера и санкција за дискриминатпрнп ппнащаое.
Јединп у средини кпја пбезбеђује ппщтпваое лишнпсти свакпг ппјединца, кпја је птвпрена, инклузивна и
пружа мпгућнпст за ушеое крпз уважавајућу и ппщтпјућу атмпсферу, мпгуће је изградити кпмпетенције
ушеника кпји ће бити спремни да активнп и прпдуктивнп, кап пдгпвпрни грађани, ушествују и дппринпсе
заједници.
НАШИНИ НА КПЈЕ СЕ ПРИНЦИПИ ЈЕДНАКИХ МПГУЋНПСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ УГРАЂУЈУ И
ПСТВАРУЈУ У СВАКПДНЕВНПМ ЖИВПТУ И РАДУ УСТАНПВЕ НА СВИМ НИВПИМА 12
НИВП
ушеник кап
ппјединац

пдељеое,
ушенишки
парламент

наставници
12

АКТИВНПСТ
пoдрщка ушеницима из псетљивих група применпм ИПП-а
дпбијају ппдрщку у ушеоу: Врщоашки ментпри
пствариваое права да буде активан ушесник властитпг васпитаоа: мпгућнпст да
слпбпднп изрази мищљеое п раду наставника, да тражи кпмисијску прпверу свпг
знаоа, да ппднпси пригпвпр на свпју пцену
има мпгућнпст да слпбпднп изнесе свпј став или жалбу на билп кпји сегмент
васпитнп-пбразпвнпг прпцеса у щкпли (јер се такп трајнп и успещнп фпрмира
критишка свест кпја је предуслпв свакпг успещнпг прпцеса пбразпваоа) и да НЕ
БУДЕ ВИКТИМИЗИРАН збпг истпг.
сваке гпдине уппзнаваое/ппдсећаое на знашеое ппјма дискриминације
едукација п дискриминацији пд стране Врщоашкпг тима: дискриминација,
примери и узрпци, стерептипи и предрасуде
ушествују у прпцесу дпнпщеоа пдлука важних за интерес ушеника
изнпсе Наставнишкпм већу прпблеме кпје сами упшавају и предлажу рещеоа за
исте
да се темељнп уппзнају са пптребама ушеника и да планирају наставу такп да је

На пснпву прирушника: Пбразпваоем прптив дискриминације, Центар за грађанскп пбразпваое
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струшни
сарадник
директпр щкпле

на нивпу щкпле

прилагпде пптребама свакпг пд ушеника
при планираоу, впде рашуна п спцијалнпм кпнтексту из кпјег ушеници дплазе и
кпнципирају планпве кпји ће равнпправнп укљушивати и ангажпвати све ушенике и
ппдстицати оихпв тимски рад кпјим се међуспбнп дппуоују
дпследнп примеоују важна дпкумента кпја прпмпвищу права и слпбпде ушеника и
младих
представљају мпдел свпјим ушеницима за уважавајућу кпмуникацију и међуспбнп
ппщтпваое
активнп дппринпсе развпју принципа једнаких щанси у щкпли
пружа ппдрщку свим актерима и ппсредује у рещаваоу слушајева дискриминације
развија и спрпвпди превентивни прпграм прптив ппјаве дискриминације
главни нпсилац изградое антидискриминаципне културе
пбезбеђује једнакпст ушеника у пствариваоу права на пбразпваое и васпитаое, у
складу са оихпвим сппспбнпстима
прпмпвище и загпвара антидискриминаципне вреднпсти
впди рашуна п спрпвпђеоу афирмативних мера
пп пптреби предузима дисциплинске и васпитне мере
прганизација културних активнпсти: Дан тплеранција, Еврппски дан језика...
Прганизација разних активнпсти у кпјима сви мпгу да буду успещни

НАШИНИ НА КПЈЕ СЕ ПРУЖА ДПДАТНА ППДРЩКА УШЕСНИЦИМА ПБРАЗПВАОА И ОИХПВИМ
ППРПДИЦАМА ИЗ МАОИНСКИХ И ПСЕТЉИВИХ ГРУПА
недпвпљнп ппзнаваое језика на кпјем се настава извпди – прпграм за стицаое елементарних знаоа из
српскпг/мађарскпг језика
сметое у развпју, дуже здравствене тещкпће, за ушенике ппд ризикпм пд напущтаоа щкпле – применпм
индивидуализације и ИПП-а
дпдатна ппдрщка у ушеоу – Врщоашки тим

СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ РАДИ УНАПРЕЂИВАОЕ КПМПЕТЕНЦИЈА ЗАППСЛЕНИХ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ИНТЕРНЕ ПБУКЕ

АКРЕДИТПВАНИ СЕМИНАРИ И
ПРЕДАВАОА СТРУШНИХ ЛИЦА

Пре ппшетка сваке щкплске гпдине интерна пбука ЗА СВЕ ЗАППСЛЕНЕ У
УСТАНПВИ п садржају следећа два правилника:
Правилник п ближим критеријумима за преппзнаваое пблика
дискриминације пд стране заппсленпг, детета, ученика или
трећег лица у устанпви пбразпваоа и васпитаоа (,,Сл.гласник
РС“, бр.22/2016) –кпји пбјащоава ппјам дискриминације и навпди
пблике дискриминације са примерима
Правилник п ппступаоу устанпве у случају сумое или
утврђенпг дискриминатпрнпг ппнашаоа и вређаоа угледа,
части или дпстпјанства личнпсти (,,Сл,гласник РС“, бр.65/2018).
Из пбласти:
прпмпвисаоа и развијаоа културе људских права
интеркултуралнпсти
превазилажеоа стерептипа и предрасуда кпд ушесника у
пбразпваоу
преппзнаваое дискриминације и реагпваое на дискриминатпрнп
ппнащаое
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НАШИНИ ИНФПРМИСАОА П ПБАВЕЗАМА И ПДГПВПРНПСТИМА У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ПД
НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА

УШЕНИКА И
РПДИТЕЉА

На ЧПС-евима и рпдитељским састанцима
На ппшетку гпдине разгпварати и ппдсећати се на ПРАВА али и ПБАВЕЗЕ:
Правилник п ближим критеријумима за преппзнаваое пблика
дискриминације пд стране заппсленпг, детета, ученика или трећег лица у
устанпви пбразпваоа и васпитаоа (,,Сл.гласник РС“, бр.22/2016) –кпји
пбјащоава ппјам дискриминације и навпди пблике дискриминације са
примерима
Правилник п ппступаоу устанпве у случају сумое или утврђенпг
дискриминатпрнпг ппнашаоа и вређаоа угледа, части или дпстпјанства
личнпсти (,,Сл,гласник РС“, бр.65/2018).
- На стручним предаваоима пд стране припадника МУП-а.

НАШИН ППСТУПАОА У СЛУШАЈУ ППДНПЩЕОА ПРИЈАВЕ УСТАНПВИ ЗБПГ ДИСКРИМИНАТПРНПГ
ППНАЩАОА
На пснпву Правилника п ппступаоу устанпве у случају сумое или утврђенпг дискриминатпрнпг ппнашаоа и
вређаоа угледа, части или дпстпјанства личнпсти (,,Сл,гласник РС“, бр.65/2018).

6.3.3. ПРПГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ПБЛИКА РИЗИШНПГ ППНАЩАОА
Циљ:
1. Прпмпвисаоем здравих стилпва живпта и едукацијпм п щтетнпсти спрешити пптенцијалнп ризишнп
ппнащаое
ПРЕВЕНТИВНА АКТИВНПСТ
пбележаваое знашајних датума:
Светски дан здраве хране (16.пктпбар)
Светски дан прптив пущеоа (31.мај)
....
На шаспвима биплпгије: п разним ризишним ппнащаоима и п оихпвим ппследицама
Сарадоа са Дпмпм здравља и МУП-пм из Бешеја на едукацији нащих ушеника (и рпдитеља)
Бпгат прпграм щкплскпг сппрта

38

6.4. ПРПГРАМ ПРПФЕСИПНАЛНПГ РАЗВПЈА
Прпграм је израђен на пснпву Правилника п сталнпм стручнпм усавршаваоу и напредпваоу у зваоа
наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.гласник РС, бр.81/2018, 48/2018).
Прпфесипнални развпј ппдразумева сталнп развијаое кпмпетенција наставника и струшнпг сарадника са
циљем да се:
унапреди рад наставника и струшнпг сарадника, а тиме
- унапреди развпј ушеника, пднпснп нивп оихпвпг ппстигнућа.
Саставни и пбавезни деп прпфесипналнпг развпја је стручнп усавршаваое, кпја је пбавеза свих
наставника и струшнпг сарадника. Щкпла планира струшнп усаврщаваое наставника у складу са:
- пптребама и припритетима ушеника
- припритетним пбластима кпје прпписује Министар, узимајући у пбзир нивп развијенпсти кпмпетенција
наставнишкпг кадра
- резултатима сампвреднпваоа и вреднпваоа квалитета рада устанпве
-извещтајем п пстваренпсти стандарда ппстигнућа и
-исказаним лишним планпвима прпфесипналнпг развпја наставника и струшнпг сарадника.
Активнпсти наставника и стручнпг сарадника:
У другпј пплпвини августа планира свпј Лишни прпфесипнални развпј (ппстпји пбразац у фплдеру
Струшнп усаврщаваое у Дрппбпксу) узимајући у пбзир Гпдищои план прпфесипналнпг развпја
щкпле, кпји дефинище Дане прпфесипналнпг развпја13 у щкпли и лишне планпве. Тај дпкумент
шува у свпм фплдеру, какп би шланпвима Тима за прпфесипнални развпј бип дпступан и ажурнп га
дппуоује имајући у виду да Тим кварталанп мпра да извещтава директпра.
Накпн ппхађанпг акредитпванпг прпграма, а наредним месецима припрема и приказује примену
нпвпстешенпг знаоа путем угледнпг/пгледнпг шаса, радипнице или излагаоа на некпм пд Већа.
Накпн ппхађанпг акредитпванпг прпграма, кппију Увереоа дпставља секретару щкплу, да се
пдлпжи у Лишни дпсије.
Дп 20.јуна заврщава пппуоава деп кпји се пднпси на лишне развпјне циљеве, какп би Тим мпгап
да припреми извещтај и планира за наредну щкплску гпдину.
Уређује свпј Прпфесипнални ппртфплип и у оега прилаже примере дпбре праксе.
Активнпсти Тима за прпфесипнални развпј:
Ппшеткпм јуна утврђује брпј бпдпва пстварених у петпгпдищоем перипду струшнпг усаврщаваоа
и дп 25.јуна ппднпси извещтај директпру п пспбама кпје у петпгпдищоем перипду нису
пствариле најмаое 100 бпдпва, какп би директпр предузеп мере за унапређиваое оихпвих
кпмпетенција.
Сакупља и сједиоује ппдатке п развпјним циљевима наставника и струшнпг сарадника за наредну
щкплску гпдину и ппднпси извещтај директпру дп 25.јуна. (Са фпрмулара за Лишни
прпфесипнални развпј, кпји се налази у Дрппбпксу.)
На пснпву исказаних пптреба наставника (крпз развпјне циљеве), на пснпву резултата
сампвреднпваоа, узимајући у пбзир припритетне пбласти Министарства и пптребе ушеника,
заједнп са Тимпм за пбезбеђиваое квалитета и рада устанпве израђује Гпдищои план
прпфесипналнпг развпја. Тај план садржи Дане прпфесипналнпг развпја, укупнп 5 дана пп 3
активнпсти/радипнице, за кпје у Гпдищоем плану дефинищу теме, реализатпре и датум
реализације.
13

Дани прпфесипналнпг развпја – дани када се прганизују радипнице/предаваоа за наставнике на теме кпје су
исказане кап пптребе. Пвп су развпјне активнпсти кпје предузима устанпва. Прганизују се 5 дана (пп 3 активнпсти):
најбпље би билп 3 дана у другпј пплпвини августа, један пред ппшетак другпг пплугпдищта и један пкп ппшетка
шетвртпг квартала.
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Инфпрмище кплеге п датумима пдржаваоа Дана прпфесипналнпг развпја у щкпли и ппмажу у
прганизацији.
Инфпрмище кплеге п семинарима ван устанпве, а нарпшитп п пнима кпјима се уклапају у пптребе
щкпле.
Траже акредитпване семинаре кпји пдгпварају исказаним пптребама кплектива и нащих ушеника
и п тпме извещтава директпра.
Тпкпм гпдине прати Лишни прпфесипнални развпј наставника и струшнпг сарадника и п тпме
кварталнп извещтава директпра.
Впди евиденцију прпфесипналнпм развпју наставника и струшнпг сарадника, у фпрми табеле. Ту
су унете активнпсти предвиђене Гпдищоим планпм прпфесипналнпг развпја и дпдају се све
друге активнпсти кпје кплеге најављују и реализују тпкпм гпдине, акп и пблици струшнпг
усаврщаваоа кпје ппхађају, а нису били планирани.
Активнпсти Тима за пбезбеђиваое квалитета и рада устанпве:
Вреднује примену наушенпг у пквиру струшнпг усаврщаваоа у раду14 и дппринпс струшнпг
усаврщаваоа развпју и ппстигнућима деце и ушеника. Какп би пвп билп извпдљивп, у щкплскпј
гпдини ппхађаоа некпг прпграма струшнпг усаврщаваоа, наставници и струшни сарадник имају
пбавезу да изведу угледни/пгледни шас, пдрже радипницу или излагаоем на састанку струшнпг
већа прикажу примена знаоа из савладанпг прпграма.
Присуствују наставним шаспвима/радипницама/излагаоима ради утврђиваоа гпре наведенпг.
Анализира резултате сампвреднпваоа, струшнп-педагпщкпг надзпра и сппљащоег вреднпваоа
рада устанпве из пве пбласти и на пснпву тпга предлаже мере за унапређиваое кпмпетенција
наставника и струшнпг сарадника.

6.5. ПРПГРАМ ЗА РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИШКПГ ДУХА
Циљ прпграма: развијаое предузетнишких кпмпетенција ушеника.
Крпз щкплске прпјекте:
развијамп ппщте и међупредметне кпмпетенције ушеника
раз
вијамп предузимљивпст, пријентацију ка предузетнищтву и предузетнишке кпмпетенције
ушеника и наставника.
АКТИВНПСТ
Реализација прпјекта унутар свпг предмета
псмислити прпјекте и ускладити
датуме у другпј пплпвини августа
Реализација прпјеката кпји укљушују вище
наставника и щире су примене
псмислити прпјекте и ускладити
датуме у другпј пплпвини августа
Недеља предузетнищтва

НПСИЛАЦ
сви наставници и
ушитељи

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
пп један у свакпм пплугпдищту

Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и
предузетнищтва
Тим за развпј
међупредметних
кпмпетенција и

свакп пдељеое бар један
прпјекат тпкпм щкплске гпдине

14

два пута тпкпм щкплске гпдине:
1. тпкпм дешије недеље
2. недељу дана пред Дан щкпле

Правилник п стандардима квалитета рада устанпве 14-2018:
6.4.4. Заппслени примеоују нпвпстешена знаоа из пбласти у кпјима су се усаврщавали.
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предузетнищтва

6.5.1. НЕДЕЉЕ ПРЕДУЗ ЕТНИЩТВА
Реализујемп два пута гпдищое у трајаоу пд недељу дана за ушенике 2-8.разреда. Свакп
пдељеое/генерација ппстаје мали бизнис, у кпји се укљушују и рпдитељи, а у кпје расппређујемп
наставнике. Свака ,,фирма“ псмищљава, прпизвпди и прпдаје свпје прпдукте, са циљем да пствари
прпфит. Прпдаја прпизведених прпдуката се реализује на щтанду щкпле тпкпм заврщнпг дана Дешије
недеље у центру града и на щтанду у хплу приликпм Дана щкпле.
Директпр и Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва прпналазе праве фирме из
лпкалне заједнице кпје ће заправп улпжити нпвац у финансираое прпизвпдое пдређенпг прпизвпда. Те
праве фирме ће ппдржати идејне прпјекте нащих ушенишких ,,фирми“, дати сугестије, улпжити средства и
ушествпвати у ппдели дпбити.
ВРЕМЕНСКИ
ПКВИР
друга пплпвина
августа
друга пплпвина
септембра
и
прва пплпвина
марта

1.дан

2-3.дан

4.дан

АКТИВНПСТИ
дпгпвпр старещина пкп ппделе у групе – пднпснп ,,фирме“
пдељеоа прекп 20 ушеника су сампсталне ,,фирме“, дпк маоа пдељеоа
спајамп генерацијски
На ШПС-евима:
,,Фирме“ разматрају щта би мпгли да прпизведу, какп би ствприли прпфит
праве кпнкретне прпрашуне: трпщкпви материјала, утрпщак времена,
пшекивана прпдајна цена, кпликп би се мпглп прпдати предмета, какп
пбезбедити ппвраћај улпжених средстава
ппдела улпга унутар ,,фирме“: Тим за финансије –шине ушеници кпји впле да
рашунају, пни ће бити главни у прављеоу прпрашуна приликпм разраде
идејнпг прпјекта, кап и накпн реализације прпјекта у свпђеоу рашуна, Тим за
прпизвпдоу – ушеници кпји ће бити главни у прпизвпдои прпдуката,
Тим за маркетинг – ће шинити ушеници кпји су креативни, пни ће правити
ппстере, видеп клиппве за прпизвпд, Тим за прпдају –ушеници кпјима је
вербална страна јака, пни ће ппкущати да ,,прпдају“ свпј прпизвпд најпре
инвеститприма (праве лпкалне фирме), а затим и прпдавати на щтандпвима
Мпгу се именпвати и кппрдинатпри тих тимпва: финансијски директпр,
директпр прпизвпдое, директпр за маркетинг, директпр прпдаје.
Дакле, сви ушеници имају свпје улпге и сви ушествују. Пдељеоске старещине
расппређују оима дпдељене наставнике у пве тимпве и такп расппређују и
заинтереспване рпдитеље.
Припрема идејних прпјеката, кпје садрже гпре наведене ставке и ппделе,
оихпва припрема за презентацију и пдбрану
Увпдне активнпсти
Представљаое идејних прпјеката ,,инвеститприма“ – Пауер ппинт
презентације и усменп изглагаое прпјеката (дп 10 мин) пред инвеститприма,
кпји дају сугестије
Кпригпваое планпва и дпгпвпр пкп детаља
Набавка средстава за рад
Рад на прпјекту
сви раде на свпјим задацима пп групама, тимпви за прпдају и финансије
ппмажу тиму за прпизвпдоу
припрема щтандпва и прпдаја
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5.дан

Дан за свпђеое рашуна и извпђеое закљушака
У пквиру свпјих ,,фирми“ : ушеници вреднују прпјекат, критишки прпцеоују свпј
напредак и напредак псталих ,,фирми“, сваки тим закљушује щта је мпглп
другашије, бпље; Тим за финансије рашуна: да ли је пстварен прпфит и кпликп,
Спремају извещтај п ппслпваоу
Пред инвеститприма: Извещтавају п резултатима свпг ппслпваоа и
расппређују дпбит.

6.6. ПРПГРАМ ДПДАТНЕ ППДРЩКЕ У ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ
Щкпла пружа ппдрщку за све ушенике такп щтп наставници креирају флексибилне наставне планпве и
практикују диференцирану наставу. Псим тпга, щкпла предузима вище мера у циљу пружаоа дпдатне
ппдрщке разним групама ушеника.
за ушенике кпји пстварују резултате знашајнп бпље пд прпписаних ппщтих и ппсебних стандарда –
израђује се пбпгаћени ИПП3 (Индивидуални Пбразпвни План, кпји пмпгућава щире, дубље и
брже савладаваое прпграма)
за ушенике кпји имају тещкпће у савладаваоу градива, а дппунска настава није дпвела дп
ппбпљщаоа – израђује се ИПП1, а пп пдпбреоу Интереспрне кпмисије и ИПП2
за ушенике кпји имају прпблематишнп ппнащаое – спрпвпди се ппјашани васпитни рад на пснпву
Индивидуалнпг Васпитнпг Плана (ИВП)
за све ушенике – Прпграм ппдрщке прпцесу ушеоа
6.6.1. ИНДИВИДУАЛНИ ПБРАЗПВНИ ПЛАНПВИ
На пснпву Правилника п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план,
оегпву примену и вреднпваое (,,Сл.гласник РС“ бр.74/2018), наща щкпла реализује ИПП1 и ИПП2 за
ушенике кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка, а ИПП3 пбпгаћени прпграм за пне кпји мпгу и желе вище.
Прпграм впди Тим за инклузивнп пбразпваое.

6.6.2. ППЈАШАН ВАСПИТНИ РАД (ИНДИВИДУАЛНИ ВАСПИТНИ ПЛАН)
Шта је Индивидуални ВАСПИТНИ план15?
Тп је писани дпкумент, у кпјем су дефинисани: прпблематишнп ппнащаое ушеника, циљеви за
превазилажеое истпг, превентивне стратегије, ппдушаваое прихватљивпг ппнащаоа, ппзитивнп
дисциплинпваое, ппследице у слушају неисппщтпваоа истпг и мере дпдатне ппдрщке кпје
предузима рпдитељ.
Иницира га Пдељенски старещина на пснпву упшених прпблема са ппнащаоем, или у слушају
Евидентиранпг насиља саставља га Тим прптив насиља. Мпже га ппкренути и рпдитељ/ старатељ,
укпликп је забринут за ппнащаое свпг детета.
ИВП садржи јасна пшекиваоа пд ушеника, за пдређени перипд (15 дана дп месец дана).
ИВП ппдразумева сарадоу щкпле, ушеника и рпдитеља у пружаоу ппдрщке ушенику да прпмени
свпје ппнащаое.
15

Ппщтп Ппјашан васпитни рад није прецизније пдређен закпнскпм регулативпм, узет је западоашки мпдел, кпји је
прилагпђен услпвима наще щкпле. Извпр: www.pbis.world.com
42

ИВП се мпже кпристити билп када, и треба да служи пре свега кап благпвремена интервентна
стратегија, кпја треба да спреши ескалацију недплишнпг ппнащаоа, или, у крајопј линији, кап
ппследоа алтернатива пред искључеое.
Када га примеоујемп?
Када ушеник кпнстантнп има знашајне прпблеме са ппнащаоем кпји утишу на ушеое , оегпвп
и/или псталих у разреду.
Када ушеник има емптивне прпблеме кпји утишу на ушеое, оегпвп и/или псталих у разреду, кап
на пример фрустрације, нервпза, депресија, страх.
Када ушеник има прпблеме са прганизацијпм, мптивацијпм и радпм на шасу или израдпм
дпмаћим задатака.
Када имамп рпдитеље кпји не впде рашуна п тпме да им деца стижу на време у щкплу, и кпји не
впде рашуна п тпме да ли дете уши кпд куће.
Када ушеник има билп кпје друге знашајне прпблеме у щкпли или везанп за щкплу, кпји утишу на
оегпв успех.
Заштп би требалп да га примеоујемп? Затп щтп:
пружа дпдатну ппдрщку ушенику,
представља индивидуални план за ппстизаое успеха,
циља пдређени прпблем и рещава га на специфишан нашин,
тражи активнп ушещће свих : наставника, псталих заппслених, ушеника и рпдитеља,
ппмаже наставницима у рещаваоу прпблема на шаспвима, пдмприма.
Кпраци у реализацији:
1) ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРПБЛЕМАТИШНПГ ППНАЩАОА
У прпцесу праћеоа ппнащаоа ушеника, пдељенски старешина идентификује један пд следеће групе
прпблема кпд ушеника:
1) Ушеник је дезпрганизпван, не пази на шасу, хиперактиван је итд.
2) Ушеник је нервпзан, има малп сампппщтпваоа, недпстаје му сампппуздаоа, ппвушен је, стидљив
је итд.
3) Ушеник се свађа, расправља, малтретира пстале, сплеткари итд.
4) Ушеник је фрустриран, брзп пдустаје и демптивище пред изазпвнијим задацима
5) Ушеник ради врлп малп, или не ради уппщте на шаспвима, не залаже се, не ушествује у раду и не
ради дпмаће задатке, није заинтереспван за градивп итд.
6) Ушеник се супрптставља, пдгпвара, пдбија да изврщава задатке, има негативан став, ппнаща се
недплишнп према наставницима, не впли када му се наређује, има прпблема са аутпритетпм,
супрптставља се пдраслима, другарима
7) Ушеник шестп касни на шаспве, излази са шаспва, шестп је пдсутан, избегава щкплу, избегава
кпнтрплне и писмене итд.
8) Ушеник има нападе беса, плаше, хистерище, врищти, урла, унищтава импвину (свпју и туђу) и не
мпже да се кпнтрплище.
Или, у слушају евидентиранпг насиља, Тим прптив насиља дпнпси Рещеое п ппјашанпм васпитнпм раду ,
кпје садржи активнпсти кпје треба реализпвати у рпку пд 15 дана и лица задужена за реализацију истих.
Рещеое се урушује пдељеоскпм старещини, а кппије лицима кпја имају истп задужеоа, а један
примерак пстаје за евиденцију Тима. Пдељеоски старещина прати реализацију и и сам реализује
активнпсти и ппднпси извещтај
2) ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ППЈАШАН ВАСПИТНИ РАД
Ппстпји израђен васпитни план за сваки пд гпре наведених псам група прпблема. Тп су
интервентни планпви кпји садрже циљеве, превентивне стратегије, ппдушаваое прихватљивпг
ппнащаоа, ппзитивнп дисциплинпваое, ппследице у слушају неппщтпваоа истпг и мере дпдатне
ппдрщке кпје предузима рпдитељ.
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Пдељенски старещина узима кппију тпг плана из дпсије за Ппјашан васпитни рад и угпвара
састанак на кпјем ће присуствпвати: ушеник, оегпви рпдитељи, старещина, а пп пптреби и
педагпг или психплпг. Заједнп треба прпћи крпз план и щтиклирати ставке кпје ће се
предузимати у најбпљем интересу ушеника. Рпдитељ пптписује План.
Пдељенски старещина задржава пригинал Плана, и шува у свпјпј дпкументацији, а рпдитељ
дпбија кппију истпг.
У слушају евидентиранпг насиља, дакле Тим прптив насиља израђује план, али пдељенски
старещина пбавещтава рпдитеље и рпдитељи пптписују План.
3) ПРИМЕНА ПЛАНА
Примена ИВП је заправп Ппјашан васпитни рад, кпји пбавља претежнп пдељенски старещина
(ПС), и тај рад улази у неппсредан рад са ушеницима у склппу 40-шаспвне структуре раднпг
времена са једним шаспм недељнп.
ПС пбавещтава наставнике (а пп пптреби и пстале заппслене) п евентуалним задужеоима. (Кап
ппдсетник, мпже се пставити ппрука у дневник на некпм папиру ту где се уписују шаспви, или акп
се тише превентивних мера тпкпм пдмпра, пре или ппсле наставе, пнда и на пгласну таблу у
збпрници).
ПС прати реализацију плана, и накпн 15 дана ппнпвп прганизује састанак са рпдитељем и
ушеникпм какп би се изврщила вреднпваое реализације и дпгпвприле евентуалне измене или
дппуне.
4) ЕВИДЕНЦИЈА
ПС у свпјпј евиденцији шува ИВП и на седницама пдељенскпг већа извещтава п тпме. На крају щкплске
гпдине пище извещтај п Реализацији Ппјашанпг васпитнпг рада.
Шта се дешава укпликп рпдитељ или ученик не сарађују?
ИВП је нашин на кпји щкпла излази у сусрет ушенику са циљем да пружи другу щансу ушенику и да ппдржи
ушеника у прпмени свпг ппнащаоа, какп би и дати ушеник и пстали ушеници мпгли несметанп да уше.
Укпликп рпдитељ пдбија сарадоу, ПС пбавещтава директпра, кпји ће предузети пдређене мере.

6.6.3. ППДРЩКА ПРПЦЕСУ УШЕОА
Прпграм се реализује:
крпз радипнице са ушеницима на ШПС-евима (нпр. ппмпћ у превазилажеоу неуспеха, развијаое
мптивације за ушеое, самппцеоиваое ушеника...),
на наставним шаспвима у сарадои са предметним наставницима (нпр. технике ушеоа...)
ппмпћ бпљих ушеника слабијима – Врщоашки тим, лишни ,,ментпри“
едукативне радипнице за рпдитеље, са циљем да се пснаже у пружаоу ппдрщке свпјпј деци у
ушеоу кпд куће
крпз индивидуалне разгпвпре.

6.6.4. ППДРЩКА (ППТЕНЦИЈАЛНИМ) НЕППХАЂАШИМА
Ппстпји низ фактпра кпји мпгу утицати на тп да ушеник напусти щкплу.
ППРПДИЦА И ПКРУЖЕОЕ: сирпмащтвп, незаппсленпст рпдитеља, низак спцип-екпнпмски статус
рпдитеља, бправак у хранитељскпј ппрпдици, распад ппрпдице, насиље у ппрпдици...
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ЛИШНИ ФАКТПРИ: сметое у развпју, инвалидитет, ппремећаји у ппнащаоу, бплести зависнпсти,
малплетнишка деликвенција, труднпћа, тещкпће у ушеоу...
ФАКТПРИ ВЕЗАНИ ЗА ЩКПЛУ: лпщ пднпс са наставницима и псталим ушеницима, пплитика щкпле
(кпја не пбезбеђује дпдатну ппдрщку ушеницима и не пмпгућава партиципацију ушеницима у
дпнпщеоу пдлука), недпстатак ваннаставних активнпсти...
ИНДИКАТПРИ ППТЕНЦИЈАЛНИХ НЕППХАЂАША
изпстанци пд вище дана у низу, или шести изпстанци пп један дан
незаинтереспванпст за ушеое или изјава п тпме да ће ушеник напустити щкплу
лпщи академски резултати
лпщ пднпс са псталим ушеницима
прпблеми са ппнащаоем: агресија, насиље или претерана ппвушенпст.
знашајне прпмене у ппнащаоу, ставу или пценама (на гпре).
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ КПЈЕ ПРЕДУЗИМА ЩКПЛА
Ппстпји Прпцедура за праћеое изпстанака ушеника.
Щкпла се фпкусира на превенцију и рану интервенцију.
Пдељенске старещине кпнстантнп ппдсећају рпдитеље да изпстанке унапред најављују, укпликп
је тп мпгуће, и да сваки изпстанак писменп правдају (тп је изузетнп важнп у слушају ушеника кпји
спадају у ризишну групу).
Пдељенске старещине активнп прате изпстанке свих ушеника, а пп нарпшитп изпстанке пних
ушеника кпји спадају у групу пптенцијалних неппхађаша.
Пдељенске старещине раде на тпме да пстваре дпбар кпнтакт са свим рпдитељима, а пп
нарпшитп рпдитељима пне деце кпја припадају ризишнпј групи.
Сви наставници су пдгпвпрни да стварају ппдстицајну средину за ушеое, у кпјпј ушеници мпгу да
напредују и сви активнп ушествују.
Щкпла сарађује са другим устанпвама, какп би ппјашала индивидуалну ппдрщку ушенику.
ПРПЦЕДУРА ЗА ПРАЋЕОЕ ИЗПСТАНАКА И ИНТЕРВЕНЦИЈУ
1. Накпн свакпг унапред ненајављенпг изпстанка, билп пд 1 шаса или 1 раднпг дана, пдељенски
старещина (ПС) кпнтактира рпдитеља телефпнпм и пбавещтава га има рпк пд 3 дана да писменп
пправда изпстанак.
2. Укпликп се не дпстави писменп пправдаое за 5 или вище шаспва , пнда ПС писменп ппзива
рпдитеље на разгпвпр у щкплу. Тпкпм тпг разгпвпра треба утврдити узрпке изпстанака и заједнп
направити план за наредни перипд, какп би се превениралп изпстајаое (Индивидуални васпитни
план 7), а ппјашап васпитни рад.
3. Укпликп се рпдитељ не пдазива на први ппзив, ппслати јпщ један ппзив, у кпјем ће се навести
мере кпје ће щкпла предузети у слушају неппјављиваоа, а тп су сарадоа са Центрпм за спцијални
рад и укидаое нпвшане ппмпћи.
4. Акп ушеник у међувремену сакупи јпщ 15, а укупнп прекп 25 или вище непправданих, а нарпшитп
укпликп рпдитељ пдбија сарадоу, ппкреће се васпитнп-дисциплински ппступак.
5. Сакупљати писмене дпказе п свакпм виду кпмуникације, какп бисмп имали дпсије п ушенику и
свим кпрацима кпје је ПС предузеп у сарадои са струшнпм службпм, и какп бисмп мпгли да
пстваримп квалитетну сарадоу са Центрпм за спцијални рад.

6.6.5. ПРПГРАМ ЗА СТИЦАОЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАОА ИЗ ЈЕЗИКА НА КПЈЕМ СЕ СЛУЩА
НАСТАВА
За ушенике кпји стигну у нащу щкплу, а не ппзнају језик наставе (српски или мађарски) у дпвпљнпј мери,
щкпла прганизује кпмпензатпрни прпграм.
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6.7. ПРЕЛАЗАК УШЕНИКА ИЗ РАЗРЕДНЕ У ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ
За ушенике 4. разреда, щкпла је дужна да прганизује часпве предметне наставе ради уппзнаваоа са
предметним наставницима кпји ће реализпвати наставу у петпм разреду. Ти шаспви се планирају на
пснпву наставнпг прпграма за шетврти разред. Сваки предметни наставник реализује пп два шаса у
свакпм пдељеоу тпкпм щкплске гпдине, пднпснп један у тпку пплугпдищта. Ушитељице шетвртих разреда
ппднпсе писмени Извещтај директпру на крају пба пплугпдищта п реализацији тих шаспва.
За рпдитеље будућих ,,петака“, щкпла прганизује заједнишки рпдитељски састанак, на кпјем се
представљају будуће старещине, представљају избпрни предмети.
Пред крај 4.разреда Тим за пбезбеђиваое квалитета и струшни сарадник спрпвпде тестираое ушеника са
циљем прпцеоиваоа ппштих стандарда ппстигнућа ученика –пбразпвних стандарда за крај првпг
циклуса из матероег језика, математике и Прирпде и друштва.
Такпђе, пкп 15. августа прганизује се седница пдељенскпг већа за будуће петe разредe са наставницима
кпји ће им предавати. На тпј седници се размеоују инфпрмације са ушитељицама.

6.8. ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ППРПДИЦПМ
Укљушиваоа рпдитеља ппдстише и ппдржава партнерске везе између ппрпдице и наставника (щкпле),
кпје у великпј мери утишу на развпј здравпг, успещнпг и срећнпг детета. Нивп укљушиваое се пгледа у
разлишитим пбластима16:
1) кпмуникација щкпле и ппрпдице,
2) ппдрщка рпдитељству,
3) укљушиваое рпдитеља у прпцес ушеоа свпје деце,
4) укљушиваое рпдитеља у активнпсти щкпле,
5) укљушиваое рпдитеља у прпцес дпнпщеоа пдлука.
КПМУНИКАЦИЈА ЩКПЛЕ И ППРПДИЦЕ
Циљ: -креираое двпсмерних каланала кпмуникације између щкпле и ппрпдице у циљу уппзнаваоа са
щкплским прпграмима и мпгућим нашинима напредпваоа ушеника.
Критеријум

РЕДПВНА
КПМУНИКАЦИЈА СА
РПДИТЕЉИМА

Индикатпри
Кпнтинуиранп и разнпврснп
пбавещтаваое

Правпвременп инфпрмисаое
Рад на унапређеоу ефективне
кпмуникације

Примена у пракси
-панп у хплу, веб страница, фејсбук
-щтампани упитници или пбавещтеоа за
рпдитеље
-рпдитељски састанци на ппшетку щкплске
гпдине и на крају класификаципних перипда
-индивидуални разгпвпри са рпдитељима
-рпдитељски састанци ппвпдпм актуелних
дпгађаја (индивидуални или групни)
-пбука наставника за вещтине кпмуникације
-пбука за кприщћеое разлишитих нашина

16

Нащ прпграм је израђен на пснпву Впдиша за унапређеое рада наставника и щкпла, Рефпрмски пбразпвни
кругпви, Бепград 2005.
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Ппстпји мпгућнпст да рпдитељ
изрази свпје мищљеое, пита
Прганизпванп време када
рпдитељ мпже да дпђе у щкплу
ДВПСМЕРНА
КПМУНИКАЦИЈА

Размена инфпрмација знашајних
за развпј детета
Рпдитељи су укљушени у прпцес
дпнпщеоа пдлука важних за
щкплу и ушенике

кпмуникације
-кафа са директпрпм и струшнпм службпм
месешнп једнп јутрп пд 30мин
-,,Птвпрена врата“ свакпг месеца
-наставници имају термине на индивидуалне
разгпвпре са рпдитељима
-рпдитељ пппуоава упитнике приликпм
уписа у щкплу (Картпн ушеника)
-и пп пптреби разне упитнике
-крпз Савет рпдитеља, кпји делегира шланпве
у Щкплски пдбпр, Развпјни тим, Тим за
сампвреднпваое, Tим за защтиту

ППДРЩКА РПДИТЕЉСТВУ
Циљ: пружаое ппмпћи ппрпдицама представљаоем адекватних вещтина рпдитељства.
Критеријум
РАЗВПЈ
РПДИТЕЉСКИХ
КПМПЕТЕНЦИЈА
ПАРТНЕРСКИ
ПДНПСИ ЩКПЛЕ И
ППРПДИЦЕ
ЩКПЛА ППМАЖЕ
РПДИТЕЉИМА ДА
ПСТВАРЕ СВПЈА
ПРАВА

Индикатпри
Инфпрмисаое рпдитеља п
актуелним темама из развпја
детета
Едукација рпдитеља
Сарадоа у прпцесу пбразпваоа и
васпитаоа деце

Ппвезиваое са лпкалнпм
заједницпм у циљу ппмпћи
рпдитељима
Узајамна ппдрщка рпдитеља

Примена у пракси
-на рпдитељским састанцима ПС уз ппмпћ
струшних сарадника
-пп пптреби пндивидуалнп саветпваое
рпдитеља
-рпдитељи су укљушени у пдабир дпдатне
наставе, укљушиваое у дппунску наставу, у
израду, реализацију и вреднпваое ИПП-а, и
ИВП-а (Индив. Васпитних Планпва)
-сарадоа са Центрпм за спцијални рад, МУПпм, Дпмпм здравља, саветпвалищтима
-Рпдитељи имају мпгућнпст да прганизују
Клуб рпдитеља

УКЉУШИВАОЕ РПДИТЕЉА У ПРПЦЕС УШЕОА
Циљ: укљушити рпдитеље у академскп ушеое свпје деце
Критеријум
РПДИТЕЉИ СУ
ПРАВПВРЕМЕНП И
КПНТИНУИРАНП
ИНФПРМИСАНИ П
УСПЕХУ И УШЕОУ
СВПЈЕ ДЕЦЕ

ПСНАЖИВАОЕ
РПДИТЕЉА ДА СЕ
УКЉУШЕ У УШЕОЕ

Индикатпри
Редпвнп инфпрмисаое п успеху
ушеника

Едукација рпдитеља за ппмпћ у
ушеоу
Јасне ппруке када и какп мпгу да
се укљуше

Примена у пракси
-рпдитељи имају приступ електрпнскпм
дневнику и свакпдневнп мпгу да прате
напредак свпје деце
-наставници имају термине за индивидуалне
разгпвпре
-рпдитељи се пбавещтавају п укљушиваоу у
дпдатну, дппунску наставу, п ппкретаоу
ппступка за ИПП и ИВП
-радипнице п метпдама и техникама
успещнпг ушеоа
-писмена ппрука рпдитељу на шему ушеник
јпщ треба да ради и какп пн мпже да ппмпгне
-мпгу се укљушити у Гугл ушипнице наставника
-присуствп рпдитеља на дппунскпј настави,
ради стицаоа увида какп мпгу кпд куће да
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наставе са дппунским радпм
-унапред дпгпвпрена ппсета рпдитеља шасу, у
циљу праћеоа ушеоа и ппнащаоа свпга
детета на шасу
-заједнишки шас за ушенике и рпдитеље (нпр.
шас физишкпг где сви заједнп вежбају)
-нпр. рпдитељи здравствени радници држе
предаваоа ушеницима п пущеоу
-представљаое занимаоа у циљу
прпфесипналне пријентације

Ппсета шасу (ван ,,Птвпрених
врата“)
ПСТАЛИ НАШИНИ
УКЉУШИВАОА У
ПРАЋЕОЕ
НАСТАВНПГ
ПРПЦЕСА

Рпдитељи у улпзи ушеника
Рпдитељи прпфесипналци

УКЉУШИВАОЕ РПДИТЕЉА У АКТИВНПСТИ ЩКПЛЕ
Циљеви: активнп ушещће рпдитеља у живпту и раду щкпле (стандард 5.4.4.) и заједнишке активнпсти
рпдитеља, наставника и ушеника у циљу јашаоа псећаоа припаднпсти щкпле (стандард 5.4.5.)
Критеријум
ППДСТИЦАОЕ
УКЉУШИВАОА.
РПДИТЕЉИ СУ
ДПБРПДПЩЛИ У
ЩКПЛУ.

Индикатпри
У хплу щкпле су видне ппруке
дпбрпдпщлице рпдитељима
Мпгућнпст пкупљаоа рпдитеља
на оихпву иницијативу
Мпгућнпст да рпдитељ изрази
свпје мищљеое, пита

Примена у пракси
-ппстпји ппсебан кутак за рпдитеље са свим
важним инфпрмацијама
Клуб рпдитеља
-кафа са директпрпм и струшнпм службпм
месешнп једнп јутрп пд 30мин
-кутија за питаоа, сугестије
-заједнишки пдлазак са рпдитељима у
ппзприщте, бипскпп, утакмице, кпнцерте
-укљушиваое рпдитеља у секције пп
афинитетима
-сарадоа са великим кпмпанијама, другим
устанпвама у виду заједнишких ппсета
-уређеоа двприщта, ушипница, хпдника..
-фарбаое клупа, стплпва, стплица...
-сакупљаое рпдитељскпг дппринпса на нивпу
щкпле
-пбезбеђиваое пптребнпг пптрпщнпг
материјала
-разне дпнације (нпр. коига, намещтаја,
садница...)
-ушещће у прганизацији (нпр. припрема
закуски)
-кап щтп се из пвпг дпкумента види

Рпдитељ сарадник у
ваннаставним активнпстима

РАЗЛИШИТЕ
МПГУЋНПСТИ ЗА
УКЉУШИВАОЕ

Заједнишке акције за ппбпљщаое
услпва у щкпли
Рпдитељи дпнатпри

Ушещће у прпславама

ПЛАНИРАНП И
ПСМИЩЉЕНП
УКЉУШИВАОЕ

Укљушиваое рпдитеља је деп
щкплскпг прпграма
Укљушиваое рпдитеља је у
функцији унапређиваоа рада
щкпле
Наставник планира нашине
укљушиваоа рпдитеља

-представник у Тиму за Развпјнп планираое
-представник у Тиму за сампвреднпваое
-рпдитељ у Прпграму превенције насиља
-на ппшетку щкплске гпдине ПС предлаже
рпдитељима разлишите мпгућнпсти за
укљушиваое (наведе изнад) и испитује
интереспваое рпдитеља за укљушиваое, па
на пснпву тпга планира

УКЉУШИВАОЕ РПДИТЕЉА У ДПНПЩЕОЕ ПДЛУКА
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Циљ: пснажити рпдитеље кап ушеснике и лидере у щкплским тимпвима и пдбприма у дпнпщеоу пдлука везаних за
живпт и рад щкпле
Критеријум
ПРПЦЕДУРА
УКЉУШИВАОА
РПДИТЕЉА

РАВНППРАВНПСТ У
ДПНПЩЕОУ
ПДЛУКА
ПРПЦЕДУРА
ИНФПРМИСАОА
СВИХ РПДИТЕЉА П
ДПНЕТИМ
ПДЛУКАМА

Индикатпри
Рпдитељи сами бирају свпје
представнике
Рпдитељи су уппзнати са
нашинима дпнпщеоа пдлука у
щкпли
Рад у Савету рпдитеља
Рад у щкплскпм пдбпру
Рад у Тиму за развпјнп
планираое
Рад у Тиму за сампвреднпваое
Рад у ИПП тимпвима
Пбавезнп инфпрмисаое свих
рпдитеља п дпнетим пдлукама

Примена у пракси
-на нивпу пдељеоа, на ппшетку сваке
щкплске гпдине
-рпдитеље на рпдитељским састанцима или
панпу треба инфпрмисати кп су оихпви
представници из Савета рпдитеља у
Щкплскпм пдбпру
-ушещће у раду
-ушещће у раду
-ушещће у раду
-ушещће у раду
-ушещће у раду
-састанци Савета рпдитеља
-састанцима Клуба рпдитеља
-извещтаваоем представника пдељеоа на
рпдитељским састанцима

6.9. ПРПГРАМ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ
Прпграм упућује ушенике да крпз низ активнпсти уппзнају свпје склпнпсти и интереспваоа у пднпсу на
будућу щкплу/занимаое, кап и бпгатствп света рада и занимаоа кап и мрежу щкпла, какп би щтп
сампсталније мпгли да дпнесу пдлуку п избпру свпје будуће щкпле/прпфесије. Прпграм реализују сви
учитељи и наставници унутар свпг предмета.
НИЖА ПДЕЉЕОА
ИГРЕ:играое разлишитих улпга везаних за рад људи, имитираое херпја из дешије литературе,
имитираое пснпвних радои у ппјединим занимаоима (кппаое, браое впћа)
РАЗГПВПРИ: Защтп шпвек ради, занимаое рпдитеља, радни људи у мпм месту, кпја смп
занимаоа уппзнали за време распуста, уппзнаваое занимаоа у щкпли (директпр, секретар,
рашунпвпђа, психплпг, спремашице, дпмар)
РАДПВИ УШЕНИКА
ЛИТЕРАРНИ : - Мпј тата ради… Мпја мама ради… – Кад пдрастем бићу - Гледап сам какп мајстпр ради
ЛИКПВНИ: Радпви на тему занимаоа људи
Прганизпвати излпжбе радпва.
ВИШИ РАЗРЕДИ
ПРЕДАВАОА: - Занимаоа људи и главне привредне гране у крају, - Какп рпдитељи мпгу да
ппмпгну свпјпј деци при избпру занимаоа, - Избпр занимаоа ушеника …
РАДПВИ УШЕНИКА: ЛИТЕРАРНИ - Желеп бих да будем – Свакп занимаое има дпбрих и лпщих
страна – Рекли су ми п занимаоу – Ппсап кпји ме испуоава задпвпљствпм … ЛИКПВНИ: - Радпви
на тему занимаоа људи
ИЗЛПЖБЕ:- Исешци шланака и слика из щтампе п занимаљима људи на разредним панпима –
Израда панпа са ушенишким радпвима
Ради праћеоа индивидуалних склпнпсти ушеника и пружаоа ппмпћи ушеницима и оихпвим ппрпдицама
у избпру средое щкпле и занимаоа, щкпла сваке гпдине фпрмира Тим за прпфесипналну пријентацију,
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у шијем саставу су пдељенске старещине 7. и 8. разреда и струшни сарадници. Тим прганизује и реализује
прпграм прпфесипналне пријентације за ушенике седмпг и псмпг разреда, крпз разлишите пблике
пбразпвнп-васпитнпг рада.
1) Петпфазни прпграм17 укљушује: сампсппзнају, инфпрмисаое п занимаоима, мпгућнпсти
щкплпваоа, реалне сусрете са светпм рада и занимаоа, пдлуку п избпру занимаоа. Пвај прпграм
мпже бити реализпван на разлишите нашине крпз разлишите пблике пбразпвнп-васпитнпг рада.
Пкп 15. августа би требалп да Тим дпнесе пдлуку п тпме какп расппредити садржаје и активнпсти пвпг
прпграма у пквиру пбавезних, избпрних и ваннаставних активнпсти тпкпм предстпјеће щкплске гпдине.
2) Прганизпвани пдласци на дане ,,Птвпрених врата“ у средоим щкплама
3) Презентације средоих щкпла у нащпј щкпли
4) индивидуалнп саветпваое ушеника и рпдитеља
5) дпступнпст јасних инфпрмација п наставку щкплпваоа и заппщљаваоу (плакати, брпщуре итд.) –
један панп у хплу ппсвећен прпфесипналнпј пријентацији.
Циљеви свих пвих активнпсти су:
- ппмпћ ушеницима и рпдитељима у истраживаоу мпгућнпсти за даље ушеое и заппщљаваое
- ппмпћ у идентификпваоу, избпру и кприщћеоу брпјних инфпрмација п прпфесијама и даљем
ушеоу
- фпрмираое сппствених ставпва.
Тпкпм реализације прпграма пбраћамп ппсебну пажоу на ушенике из псетљивих група, са оима и
оихпвим рпдитељима пбављамп вище индивидуалних разгпвпра, какп би пни схватили важнпст даљег
пбразпваоа. Прптпкпли и примери дпбре праксе: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2020/02/Prirucnik-za-skole-sa-primerima-dobrih-praksi.pdf

6.10. ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ пвпг прпграма је ппдизаое свести кпд ушеника, наставника, рпдитеља и грађана п пшуваоу и
унапређеоу живптне средине.
Прпграм се реализује:
1. крпз редпвну наставу биплпгије
2. на ШПС-евима крпз радипнице и укљушиваоем пдељеоа у акције уређиваоа щкпле
3. у слпбпдним активнпстима ушеника: ппстпји Екплпщка секција, а и секција за Креативнпстваралащтвп кпја упптребљава рециклиране материјале
4. ушещћем на кпнкурсима из пбласти защтите живптне средине
5. сарадопм са лпкалним прганизацијама из пве пбласти
6. ушещћем у лпкалним екплпщким акцијама.

6.11. ПРПГРАМ УВПЂЕОА У ППСАП
Прпграм за приправнике реализује се на пснпву Правилника п дпзвпли за рад наставника, васпиташа и
струшних сарадника (,,Сл. гласник РС“, бр. 22/2005 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016). Укпликп у
17

Прпфесипнална Пријентација, Пет кпрака дп пдлуке п щкпли и занимаоу, прпграм за пснпвне щкпле;
Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, у сарадои са ГИЗ-пм.
Прирушник и материјали за радипнице на српскпм и мађарскпм дпступни на: www.profesionalnaorijentacija.org
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щкпли мпже да се именује ментпр, пн је нпсилац прпграма. Укпликп је ментпр ван щкпле, нпсилац
прпграма је струшни сарадник.
Исти је принцип и за увпђеое нпвппридпшлих наставника кпји нису приправници. Накпн щтп је
примљен, администрацију рещава са секретарпм щкпле, а директпр му пдређује ,,ментпра“ кпји ће бити
задужен да нпвпг наставника упућује у тпкпве щкпле и ппмпгне и убрза прилагпђаваое на нпву средину.

6.12. ПРПГРАМ РАДА ЩКПЛСКЕ БИБЛИПТЕКЕ
Циљ рада щкплске библиптеке јесте:
- прикупљаое, пбрађиваое и даваое на кприщћеое библиптешкп-инфпрмаципне грађе
- прпмпвисаоа шитаоа и ппдстицаоа сампсталнпсти ушеника у ушеоу.
Задаци щкплске библиптеке су:
- да кпд ушеника развија навике шитаоа и кприщћеоа библиптешких услуга (прганизпвати
такмишеоа за шиталашку знашку, у писаоу шиталашких дневника итд.)
- да ушенике псппспбљава да кпристе инфпрмације у свим пблицима и на свим медијима
(пбезбедити приступ интернету и у библиптеци),
- да псппспби ушенике да пвладају вещтинама пптребним за ушеое у тпку целпг живпта
- Набавка литературе и перипдишних публикација за ушенике, наставнике и сараднике
- Ушлаоиваое ушеника
- Упућиваое ушеника у кприщћеое енциклппедија, лексикпна, решника, прирушника, коиге
лектире
- Ушещће у прпјектима и културним активнпстима щкпле
- Развијаое навике за шуваое, защтиту и рукпваое коигама и шаспписима
- Укљушиваое у рад библиптеке
- Хуманитарна акција-коига на дар
- Припремаое прилпга за щкплски летппис
- Прганизпваое наставних шаспва и радипница
- Кприщћеое ресурса библиптеке у прпцесу настави
- Инфпрмисаое наставника п нпвпиздатим коигама, струшним шаспписима и другпј грађи
- Тематске излпжбе и сусрети у вези с ппјединим издаоима, аутприма, акцијама и јубилејима
Щкплска библиптека је дужна да прикупља учбенике и друга наставна средства намеоена ушеницима са
сметоама у развпју и струшну литературу за наставнике.
Прпграм реализује библиптекар.

6.13. УШЕНИШКИ ТИМПВИ
6.13.1. ВРЩОАШКИ ТИМ
Врщоашки тим впди струшни сарадник.
Заштп нам је неппхпдан? Врщоашки тим дпнпси разлишите дпбити. За шкплу, пна дппринпси јашаоу
ппзитивне и ппдржавајуће щкплске климе, дппринпси развијаоу вреднпсти сплидарнпсти и прихватаоа,
смаоује дискриминацију, јаша щкплски етпс; крпз врщоашку интеракцију, лакще се щири ппжељнп
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ппнащаое, стварају се нпве везе међу децпм, щтп дпвпди дп јаше щкплске кпхезије. За вршоаке, јаша
псећај припаднпсти, јаша сампппуздаое и ппправљаое слике п себи кпд ушеника (нарпшитп пних кпји су
ппд ризикпм), ушеници унапређују ,,меке“ вещтине, уше да рещавају кпнфликте, стишу нпва знаоа,
развијају тплеранцију и емпатију .
Врщоашки тим:
- пружа ппдрщку у ушеоу: ппмпћ у ушеоу, у изради дпмаћих задатака, припреми за кпнтрплне
задатке, за заврщни испит –лишни ментпр за ушенике кпјима је пптребна ппмпћ, а пп нарпшитп за
пне кпји не пстварују ни пснпвни нивп ппстигнућа.
- пружа ппдрщку за нпвппридпщле ушенике – струшни сарадник пдређује ,,ментпре“ за
нпвппридпщлпг ушеника: једнпг из оегпвпг пдељеоа и најмаое једнпг јпщ ван пдељеоа.
- бави се рещаваоем кпнфликата и медијацијпм, крпу Фпрум театар.
Шланпви врщошкпг тима су сву ушеници кпји имају впљу да ппмпгну другим ушеницима. Задатак
пдељеоских старещина је да мптивищу ушенике да у щтп већем брпју ушествују у пвим активнпстима и
самим тим дппринпсе изградои ппзитивне целпкупне климе у щкпли.

6.13.2. УШЕНИШКИ ПАР ЛАМЕНТ
Кппрдинатпр рада Ушенишкпг парламента је наставник грађанскпг васпитаоа.
Пдељенске заједнице 7-8.разреда на ппшетку щкплске гпдине бирају пп два представника у Ушенишки
парламент. Нашин избпра је пдређен у Ппслпвнику ушенишкпг парламента ПЩ ,,Петефи Щандпр“.
Парламент се кпнституище најкасније дп 15.септембра текуће щкплске гпдине и на првпј седници
дпнпси Прпграм рада.
Задаци Ушенишкпг парламента:
- даваое мищљеоа и предлпга струшним прганима, щкплскпм пдбпру, савету рпдитеља и
директпру п: правилима ппнащаоа у щкпли, мерама безбеднпсти ушеника, нашину уређиваоа
щкплскпг прпстпра, слпбпдним активнпстима ушеника и псталих питаоима пд знашаја за оихпвп
пбразпваое
- изнпщеое прпблема кпји сами ушеници упшацају и рещеоа кпја пни предлажу
- предлагаое пп једнпг шлана за Тим за развпјнп планираое, Тим за сампвреднпваое и ушещће у
раду тимпва
- председник Парламента има правп и пбавезу присуствпваоа раду щкплскпг пдбпра
- председник Парламента има правп и пбавезу присуствпваоа седници наставнишкпг већа када
пнп расправља п 1) правилима ппнащаоа у щкпли, 2) ппстигнутпм успеху ушеника, 3) п пднпсима
и сарадои ушеника и наставника.
- дпнпщеое предлпга Прпграма рада за наредну щкплску гпдину најкасније дп заврщетка другпг
пплугпдищта.
У нащпј щкпли у рад Ушенишкпг парламента укљушују се и представници пдељеоа 5-6.разреда, без права
пдлушиваоа када дпђе дп гласаоа и без права ушещћа у раду щкплских тимпва.
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7. ППСЕБНИ ПРПГРАМИ У САРАДОИ СА ПРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН УСТАНПВЕ

7.1. ПРПГРАМИ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И ЩКПЛА У ПРИРПДИ
Кппрдинатпр прпграма је наставник гепграфије, кпји у сарадои са пдељеоским старещина израђује
прпграм кпнкретних екскурзија и щкпла у прирпди, на пснпву Правилника o прганизацији и
пствариваоу наставе у прирпди и екскурзије у пснпвнпј шкпли („Службени гласник РС“, бр. 30/2019).
Циљеви наставе у прирпди су:
– пшуваое, ппдстицаое и унапређиваое укупнпг здравственпг стаоа ушеника, оихпвпг правилнпг
психпфизишкпг и спцијалнпг развпја;
– ствараое пснпва за усвајаое активнпг, здравпг и креативнпг нашина живпта и прганизпваоа и
кприщћеоа слпбпднпг времена;
– прпщириваое ппстпјећих и стицаое нпвих знаоа и искустава п неппсреднпм прирпднпм и
друщтвенпм пкружеоу;
– развијаое екплпщке свести и ппдстицаое ушеника на лишни и кплективни ангажман у защтити
прирпде;
– спцијализација ушеника и стицаое искустава у кплективнпм живпту, уз развијаое тплеранције и
пдгпвпрнпг пднпса према себи, другима, пкружеоу и културнпм наслеђу;
– развијаое ппзитивних пднпса према наципналним, културним и естетским вреднпстима;
– развијаое сппспбнпсти сагледаваоа развпја привредних мпгућнпсти краја, пднпснп регипна кпји се
пбилази.
Циљ екскурзије је неппсреднп уппзнаваое ппјава и пднпса у прирпднпј и друщтвенпј средини,
уппзнаваое културнпг наслеђа и привредних дпстигнућа, а у циљу пствариваоа пбразпвнп-васпитне
улпге щкпле.
У другпј пплпвини августа, наставник гепграфије са пдељеоским старещинама израђују прпграм
екскурзије/щкпле у прирпди и прве недеље септембра анкетирају се рпдитељи п заинтереспванпсти за
исте. Укпликп ппстпји интереспваое у дпвпљнпм брпју, Струшнп веће за разредну наставу и Пдељеоскп
веће предлажу прпграм Наставнишкпм већу на усвајаое. Накпн сагласнпсти Савета рпдитеља, директпр
тражи ппнуде пд туристишких агенција.

7.2. ПРПГРАМ СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ
Спцијална защтита ушеника ппдразумева систем разлишитих мера и активнпсти шији је циљ пружаое
најбпље ппдрщке ушеницима са спцијалним прпблемима, пднпснп ушеницима кпји припадају псетљивим
групама, кап щтп су:
- материјалнп угрпжене ппрпдице,
- деца без рпдитељскпг стараоа,
- једнпрпдитељске ппрпдице,
- рпмска наципнална маоина,
- лица са инвалидитетпм,
- лица са хрпнишним бплестима,
- избегла и расељена лица,
- деца са сметоама у развпју и ппремећајима у ппнащаоу.
Циљеви и задаци прпграма:
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-

идентификпваое и кпнтинуиранп праћеое ушеника кпји се налазе у стаоу спцијалне пптребе и
предузимаое пдређених мера (крпз утврђиваое спцип-екпнпмскпг статуса рпдитеља)
рад са ушеницима кпји имају прпблеме у ппрпдици (ппремећени пднпси рпдитеља, бплести
зависнпсти, раздвпјенпст рпдитеља...)
упућиваое рпдитеља на пставриваое права
уппзнаваое наставника (и пдељенских старещина) са спцип-екпнпмскихм услпвима живпта и
рада ппјединих ушеника, ради адекватнпг третмана и пднпса према тим ушеницима
развијаое вреднпсти пријатељства, сплидарнпсти и кплегијалнпсти.

ПРПЦЕДУРА ЗА УТВРЂИВАОЕ СПЦИЈАЛНИХ ППТРЕБА УШЕНИКА
Пдељенски старещина (ПС) на рпдитељскпм састанку на ппшетку щкплске гпдине даје рпдитељима да
пппуне Упитник, кпји ће садржати све важне ппдатке за пдређиваое спцип-екпнпмскпг статуса ппрпдице
и здравственпг стаоа ушеника. Укпликп је рпдитељ кприсник спцијалних услуга, дпставља пдељенскпм
старещини кппију рещеоа. ПС шува те папире у дпсијеу ушеника.
МЕРЕ ЗА ЗАДПВПЉАВАОЕ СПЦИЈАЛНИХ ППТРЕБА КПЈЕ ПРЕДУЗИМА ЩКПЛА
Иакп щкпла не мпже да ,,извуше“ ушенике из сирпмащтва, щкпла ради на тпме да се умаои ефекат
сирпмащтва на ушенике.
- Щкпла редпвнп прганизује акције прикупљаоа ствари (пре свега пдеће, щкплскпг прибпра) за
ппмпћ ушеницима слабпг материјалнпг стаоа.
- Щкпла, у сарадои са надлежним устанпвама, брине п спцијалнпј защтити деце, ппсебнп ушеника
из псетљивих друщтвених група. Спцијална защтита ушеника пбавља се у сарадои са лпкалним
Центрпм за спцијални рад и МУП-пм путем пријава п евентуалнпм занемариваоу и злпстављаоу
ушеника.
- За ушенике из спцијалнп угрпжених ппрпдица кпји пстваре пдлишан успех и примернп владаое,
щкпла ће пбезбедити бесплатне екскурзије. Будући да знамп да између пбразпваоа и
ппрпдишних прилика ппстпји узрпшнп-ппследишна веза, успех ушеника из тих нестимулативних
пкружеоа је утпликп већи.
- За ушенике кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у савлађиваоу градива, наставници :
индивидуализују наставу, и пп пптреби израђују ИПП-е, пмпгућавају приступ рашунарима у
највећпј мпгућпј мери, пбезбеђују приступ коигама, учбеницима (јер истраживаоа18 ппказују да
тп има ПГРПМАН утицај на функципналнп пписмеоаваое и дпстигнућа ушеника), из свих
предмета ушествују у псппспбљаваоу тих ушеника за шитаое и разумеваое текстпва.

7.3. ПРПГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЩТИТЕ
Циљ пвпг прпграма је прпмпвисаое здравља и здравпг нашин живпта.
Улпга наставника у здравственпм васпитаоу, пднпснп задаци:
- пружаое пснпвних инфпрмација п здрављу и развпј псећаја пдгпвпрнпсти за пшуваое и
унапређеое здравља ушеника,
- интензивираое наппра заппшетих у ппрпдици: правилни пблици ппнащаоа и навике у пднпсу на
здравље,
- ппстепенп и кпнтрплисанп псампстаљиваое ушеника за примену здравих стилпва живпта: лишна
хигијена и хигијена живптне средине, физишка активнпст, правилна исхрана, режим рада и
пдмпра, итд.
18

Stephen Krashen: Protecting Students Against the Effects of Poverty: Libraries; New England Reading Association Journal
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Здравственп васпитаое у щкпли реализује се крпз:
1) сталну сарадоу са здравственим устанпвама:
- у спрпвпђеоу здравствене защтите ушеника, ппсебнп у пбављаоу лекарских прегледа деце кпја
пплазе у први разред;
- у спрпвпђеоу редпвних систематских прегледа кпји ће се пбављати у щкпли уз претхпднп
пбавещтаваое рпдитеља (изузев специфишних слушајева када тп није мпгуће, пбављаће се у
прпстпријама Дпма здравља, уз надзпр рпдитеља)
- крпз ппсете и предаваоа здравствених радника;
2) реализацију Прпграма здравственпг васпитаоа на шаспвима Физишкпг и здрвственпг васпитаоа, кап и
на ШПС-евима и шаспвима биплпгије, пднпснп Света пкп нас и Прирпде и друщтва,
3) кпнстантнп скретаое пажое ушеника на здрав нашин живпта (прпмпцију физишких активнпсти и здраве
исхране, щтетнпм утицају дувана, дрпга итд.) – један панп у хплу је ппсвећен тпме.
4) кпрективнп-педагпщки рад са ушеницима кпји имају лпще држаое, у реализацији прпфеспра физишкпг
васпитаоа, уз кпнсултације са лекарпм специјалистпм
5) индивидуалнп саветпваое, пп пптреби, пд стране пдељеоскпг старещине, наставника физишкпг
васпитаоа, наставника биплпгије, струшнпг сарадника.

7.4. ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ЛПКАЛНПМ САМПУПРАВПМ
Щкпла кпристи материјалнп-технишке ресурсе лпкалне заједнице (културне и наушне институције,
истпријске лпкалитете, привредне и друге прганизације) у функцији наставе и ушеоа.
Циљ сарадое са лпкалнпм сампуправпм је:
- пбезбеђиваоа бпљих услпва за ушеое
-пружаое адекватне здравствене защтите и безбеднпсти ушеника и наставника.
- развијаое сарадое са прганизацијама и устанпвама у лпкалнпј сампуправи
- јашаое кпмпетенција заппслених и ушеника
- прпмпција щкпле и ппдизаое угледа щкпле
-рад на развијаоу предузетнишкпг духа
ИНСТИТУЦИЈА СА КПЈПМ СЕ САРАЂУЈЕ

ПБЛАСТ / САДРЖАЈ САРАДОЕ

Савез сппртпва Ппщтине Бешеј

Прганизација сппртских такмишеоа, Недеља сппрта

Центар за спцијални рад

Ппмпћ ушеницима

Дпм здравља Бешеј, Дешији диспанзер

здравствена защтита ушеника, здравствена едукација

МУП Бешеј

едукација ушеника (сапбраћај, превенција
зависнпсти), безбеднпст ушеника

Пснпвне щкпле са теритприје ппщтине
прганизација такмишеоа
Бешеј
Средое щкпле из Бешеја

прпфесипнална пријентација ушеника 7-8.разреда
(презентације, дани птвпрених врата..)

Мађарскп Културнп друщтвп ,,Петефи
Щандпр“, Бешеј

култура и негпваое традиције (приредбе, такмишеоа,
путпваоа), такмишеоа

Градска библиптека

културне активнпсти, такмишеоа
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БУМ – Бешејскп Удружеое Младих

защтита живптне средине, хуманитарни рад (акције,
едукације…)

Предщкплска устанпва ,,Лабуд
Пејпвић“

радипнице за предщкплце

Удружеое грађана ..Екп Бешеј“

такмишеоа, презентације, радипнице из пбласти
Защтите живптне средине

Kанцеларија за младе ппщтине Бешеј

сппрт, защтита живптне средине, хуманитарни рад …

Интерреспрна Кпмисија, Бешеј

дпдатна ппдрщка ушеницима

ЩПСП ,,Братствп“ , Бешеј

дпдатна ппдрщка ушеницима

Мрежа ппдрщке ИП

дпдатна ппдрщка ушеницима

Дневни бправак

дпдатна ппдрщка ушеницима

Удружеое планинара ,,Леспн“

физишка култура, здравственп васпитаое

Градскп ппзприщте

културне активнпсти

Градски музеј
Герпнтплпщки центар

културне и екплпщке активнпсти
хуманитарни рад, културне активнпсти

Тхан кућа
Ватрпгасци

наука, едукативне радипнице

Друщтвп пријатеља деце
Лпкални медији

укљушиваое у активнпсти тпкпм Дешије недеље,
хуманитарне акције
извещтаваое п активнпстима у щкпли

Црвени крст

ушещће у прганизпваним акцијама, кпнкурсима

Лпкалне фирме
Музишка щкпла Бешеј

сарадоа у прпграму Прпфесипналне пријентације и у
Прпграму развијаоа предузетнищтва
Музишка култура

Фпндација „Poverello“

дпдатна ппдрщка ушеницима

Caritas Srbije

хуманитарне акције

7.5. ПРПГРАМ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Циљ прпграма је развпј свести за спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсти и здравља на раду.
На пснпву Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду, щкпла има свпј Правилник п безбеднпсти и здрављу
на раду.
АКТИВНПСТИ
ЗА СВЕ ЗАППСЛЕНЕ:
Уппзнаваое са Прптпкплпм и
нашинпм делпваоа у
угрпжавајућим ситуацијама
Увежбаваое евакуације

НПСИЛАЦ
Тим за защтиту

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР
друга пплпвина августа сваке
гпдине

Лице задуженп за безбеднпст
у щкпли, директпр

сваке гпдине у септембру
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Прптивппжарна защтита –
пбука

Лице задуженп за безбеднпст
у щкпли, директпр

сваке три гпдине, пп пптреби

Прва ппмпћ

Лица задужена за пружое
прве ппмпћи:
Тпт Жплт,
Пардпвицки Атила

пп пптреби, кпнтинуиранп

8. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
На пснпву Щкплскпг прпграма и Развпјнпг плана щкпле, израђујемп Гпдищои план щкпле ппшеткпм
септембра, кпји дефинище ташне датуме и нпсипце активнпсти. На крају щкплске гпдине сашиоава се
Гпдищои извещтај п реализацији тих активнпсти.
Директпр редпвнп пстварује инструктивни увид и надзпр у пбразпвнп-васпитни рад, пднпсне у све гпре
наведене активнпсти и предузима мере за унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада на пснпву резултата
праћеоа и вреднпваоа.
Стручни сарадник и наставници у зваоу прате и вреднују пбразпвнп-васпитни рад и предлажу мере за
ппбпљщаое квалитета рада. Пп пптреби анексира се Щкплски прпграм.
Ради унапређиваоа квалитета рада щкпле, Тим за сампвреднпваое реализује сампвреднпваое на
пснпву Правилника п стандарима квалитета рада устанпв (,,Сл.гласник РС“ бр.14/2018) и Правилника
п вреднпваоу квалитета рада устанпва (,,Сл.гласник РС“, бр.10/2019).
Мпнитпринг врщи Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве.
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