
 

 

ПРОГРАМ 

 

КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 



Садржај  

 
Начин реализације 
 
 

Време  
 
Реализатори и сарадници 
 

Свечани пријем првака у 
школу 

Организовање приредбе за ученике I разреда и 
њихове родитеље  

                   
Септембар 
 

Учитељи и ученици 

Обележавање Светског дана 
језика 

Припрема и презентација различитих културних, 
едукативних, креативних и забавних садржаја и 
занимљивости везаних за српски и стране језике 
који се изучавају у нашој школи 

 
Септембар 
 

Стручно веће наставника 
српског и страних језика, 
ученици млађих и старијих 
разреда и учитељи 
 

 
Обележавање Дечје недеље 

Организовање позоришне представе поводом 
пријема првака у Дечји савез, посете библиотеци 
и галерији и други културни садржаји 

 
Октобар 
 

Учитељи и ученици млађих 
разреда 
 

 
Прослава Новогодишњих 
празника 

Организовање различитих културних и забавних 
манифестација – Новогодишњи вашар, 
одељењске приредбе, журка за ученике VII и VIII 
разреда, посета Деда Мраза за ученике млађих 
разреда... 

 
Децембар 
 

Учитељи, наставници, 
Ученички парламент, 
Вршњачки тим 

 

Прослава школске славе  

Припрема и извођење приредбе и сценског 
приказа за Савиндан 
Издавање школског листа Сничак 
Реализација светосавског квиза 
Прављење тематских паноа 
Излагање ликовних радова 
Реализација одељењских приредби 

Јануар 

Ученици млађих разреда и 

учитељи Чланови и 

руководиоци новинарске, 

драмске и рецитаторске 

секције  

Обележавање Дана уметности 

Организовање уметничке манифестације на којој 
ученици презентују своје умеће у области 
музичке и ликовне уметности, рецитовања, 
књижевног стваралаштва и глумачког умећа 

Април 
Учитељи и стручно веће 
наставника ликовне и музичке 
културе 



Учешће у обележавању Дана 
општине 

Укључивање наших ученика у различите 
програмске садржаје  

Април 

Стручно веће наставника 
српског језика, ликовне и 
музичке културе, ученици 
млађих и старијих разреда и 
учитељи 
 

 
Организовање изложби 
ликовних и литерарних радова 
и израда тематских паноа 

Поставка ликовних радова посвећених Светом 
Сави  
Континуирано излагање фотографија чланова 
фото-секције 
Поставка тематских паноа посвећених 
књижевницима, уметницима и научницима 
Израда тематских паноа посвећених значајнијим 
историјским датумима и догађајима 
 

Јануар 
 
 
 
 
Током године 

Ученици и учитељи 
Чланови фото и историјске 
секције и руководиоци секција 

Издавање школског листа 
Сничак 

Прикупљање литерарних и ликовних радова и 
других прилога и уређивање школског листа 

Јануар 

Чланови и руководиоци 
новинарске, литерарне и 
ликовне секције, учитељи и 
ученици млађих разреда 

Промоција најуспешнијих 
ученика 

Организовање свечане доделе Вукових диплома 
и признања Ученик генерације са пригодним 
културно-уметничким програмом и поделом 
вредних награда, организовање свечане доделе 
награда и признања најуспешнијим ученицима на 
такмичењима различитих нивоа 
 

Јун 

Управа школе, стручни 
сарадници, наставници, 
ученици млађих и старијих 
разреда 

Сарадња са Културним 
центром, Градском галеријом 
и позориштем  

Организоване посете позоришним и биоскопским 
представама, изложбама и другим културним 
садржајима ван школе 
Позајмљивање костима и реквизита за 
припремање представа 

 
 
Током године 

 
Одељењске старешине, 
руководиоци појединих секција 
и ваншколски сарадници 

 
 
Сарадња са Градском 
библиотеком 
 

Сусрети са дечјим писцима 
Учешће наших ученика на такмичењу 
Библиобубамара и Библиопчелица 
Органозована посета библиотеци ђака првака 
Организација такмичења рецитатора 
Издавање књига и међубиблиотечка позајмица 

Током године 
 
Мај 
Дечја недеља 
Друго 
полугодиште 
Током године 

 
Ученици, учитељи, наставници 
српског језика и библиотекари 



 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

  

И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 



Садржај  

 
Начин реализације 
 
 

Време  
 
Реализатори и сарадници 
 

Спортске секције 
Организовање рада одбојкашке, кошаркашке, 
рукометне и секције малог фудбала и 
укључивање ученика у њихов рад 

 
Током године 

 
Руководиоци секција 

Јесењи и пролећни крос 

Припремање и мотивисање ученика за учешће 
на кросу и учешће у организацији и спровођењу 
ових спортских манифестација  

 
Октобар 
Април 

 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 

Недеља школског спорта 

Организовање спортских активности и 
такмичења ученика у разним спортовима 
прилагођеним узрасту и могућностима ученика 

 
Октобар 
Јануар 

Управа школе 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 
Учитељи 

Учешће на спортским 
такмичењима 

Припремање ученика и учешће на такмичењима 
свих нивоа из различитих спортова  

 
Током године 

 
Стручно веће наставника 
физичког васпитања 

Међуодељењска спортска 
такмичења 

Реализација спортских сусрета и такмичења 
ученика као начин за сузбијање и решавање 
конфликата 

 
Током године 

Стручно веће наставника 
физичког васпитања 
Одељењске старешине 
Стручни сарадници 

Спортски сусрети са ученицима 
других школа 

Организовање спортских такмичења и дружења 
са ученицима других основних школа из града и 
шире 

 
Током године 

Стручно веће наставника 
физичког васпитања 

Спортске активности у оквиру 
наставе у природи 

Организовање боравка у природи, шетњи, 
пешачења, пењања и других спортских 
активности  

 

Мај 
Јун 

Стручно веће наставника 
разредне наставе 

 

 



 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, 

СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  

И 

 ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 



АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Конституисање Тима, избор 
координатора и договор о раду у овој 
школској години 

Формирање тима, подела 
задужења, давање предлога 

Чланови Тима септембар Увид у записник 

Доношење плана рада Тима Израда и усвајање плана рада Чланови Тима септембар 
Увид у План и у Годишњи 
план рада школе 

Упознавање родитеља о стању 
безбедности у школи, мерама за 
побољшање постојеће ситуације и 
превентивним активностима 

Информисање на родитељским 
састанцима и састанку Савета 
родитеља 

Чланови Тима 
 Директор 
 Одељењски старешина 

септембар 

Увид у записник са састанка 
Савета родитеља и 
записнике са родитељских 
састанака 

Припрема програма превенције 

Планирање различитих  активности 
и садржаја на превенцији насиља, 
дискриминације и других облика 
ризичног понашања  

Чланови Тима 
Ученички парламент 
Вршњачки тим 

септембар 
Увид у план Тима, Годишњи 
план рада школе и записник 

Конституисање Вршњачког тима и 
доношење плана рада ВТ 

Избор чланова, формирање ВТ и 
израда плана рада 

Одељењске старешине  
Координатори ВТ 

друга половина 
септембра 

Увид у записник ВТ 

Дефинисање улога и одговорности у 
примени процедура и поступака – 
успостављање ланца одговорности 
руководства, чланова Тима, дежурних 
наставника, предметних наставника, 
одељењских старешина и осталих 
запослених у школи 

Утврђивање јасних и прецизних 
улога и одговорности свих 
запослених у школи у примени 
процедура и поступака 

Чланови Тима 
Директор 

почетак октобра 
Увид у записник Тима 
Штампани материјал на 
огласној табли 

Информисање запослених о утврђеним 
улогама и одговорностима 

Презентовање утврђених улога и 
одговорности на седници 
Наставничког већа 

Чланови Тима 
Директор 

октобар 
Увид у записник са седнице 
НВ, обавештење на 
огласној табли 

Доношење плана активности на 
промоцији позитивних вредности 

Израда плана образовних, 
културних, спортских и забавних 
активности које промовишу 
позитивне вредности 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Руководиоци секција 
Ученички парламент 

октобар 
Увид у записник Тима 
 

Анализа безбедности ученика у школи 
и предлог мера за унапређивање 

Процена и анализа безбедности на 
нивоу одељењских заједница, 
одељењских већа, састанку 
Парламента и Вршњачког тима 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Одељењска већа 
Ученички парламент 
Вршњачки тим 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
Парламента, Вршњачког 
тима и записнике у 
Дневницима  

Примена утврђених поступака и 
процедура у ситуацијама 
дискриминације и насиља 

Спровођење одговарајућих 
поступака и процедура у 
ситуацијама дискриминације и 
насиља 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Секретар 
Директор 
Наставничко веће 

Током школске 
године 

Увид у записнике 



Сарадња са Школском управом 
МПНТР, Полицијском управом, ЦСР, 
Домом здравља, локалном 
самоуправом 

Континуирана сарадња и 
укључивање спољашње мреже 
заштите у повећање безбедности 
ученика 

Чланови Тима 
Директор 
Стручни сарадници 

Током школске 

године Увид у записнике 

Праћење и вредновање врста и 
учесталости дискриминације и насиља 
путем истраживања, запажања и 
провера 

Редовно ажурирање података у 
вези са безбедношћу ученика и 
планирање даљих активности на 
основу тих података 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
 

Током школске 

године Увид у записнике 

Праћење и извештавање органа 
установе о остваривању и ефектима 
програма заштите  

Редовно информисање директора и 
стручних органа о:  учесталости 
инцидентних ситуација и броју 
пријава, заступљености различитих 
облика и нивоа дискриминације и 
насиља, броју повреда, учесталости 
и броју васпитно-дисциплинских 
поступака, броју ученика у 
појачаном-васпитном раду, учешћу 
у обукама у превенцији 
дискриминације, насиља и других 
облика ризичног понашања, 
потребом за даљим усавршавањем 
у области превенције, броју и 
ефектима акција које промовишу 
сарадњу, разумевање и 
толеранцију, степену и квалитету 
укључености родитеља у живот и 
рад Школе  

Чланови Тима 
Директор 
Стручни сарадници 
Наставничко веће 

Током школске 
године 

Увид у записнике 

Пружање подршке ученицима који трпе 
дискриминацију, насиље, злостављање 
и занемаривање 

Интервенисање у циљу 
заустављања ДНЗЗ, осигуравање 
безбедности ученика изложених 
ДНЗЗ, примена мера на смањивању 
ризика од понављања, ублажавање 
последица и праћење ефеката 
предузетих мера 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
Увид у евиденцију случајева 
насиља, дискриминације, 
злостављања и 
занемаривања 

Рад са ученицима која врше 
дискриминацију, насиље, злостављање 
и занемаривање 

Реализација појачаног-васпитног 
рада са ученицима која врше 
дискриминацију, насиље, 
злостављање и занемаривање уз 
примену предложених активности 
из Правилника о друштвено-
корисном и хуманитарном раду 

Чланови Тима 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
 

Саветодавни рад са родитељима Информисање родитеља о Чланови Тима Током школске Увид у записнике 



планираним активностима и 
могућностима пружања подршке 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Стручни сарадници 

године  

Прикупљање документације и вођење 
евиденције 

Прикупљање потребне 
документације и вођење прописане 
евиденције по нивоима насиља 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 
Чланови Тима 

Током школске 
године 

Увид у записнике 
 

Вредновање рада Тима 
Анализа и израда извештаја два 
пута у току школске године 

Координатор Тима 
Јануар 
јун 

Увид у записнике 
Извештај 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

И 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

-ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ - 

 

 



АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Промоција хуманих вредности Реализација радионица у одељењима IV разреда Волонтери Црвеног крста 
Од септембра до 
краја полугодишта 

Обележавање Дечје недеље 
Организовање друштвених, културних, хуманитарних и 
спотских активности, посета и дружења, радионица 

Тим, Ученички парламент, 
одељењске старешине 

 
Октобар 

Прављење одељењских правила 
понашања 

Заједничко доношење правила понашања 
Ученици и одељењске 
старешине 

 
Октобар 

Организовање предавања, трибина и 
разговора 

Реализација предавања на тему Превенција 
злоупотребе психоактивних супстанци, Спречимо 
вршњачко насиље , Пубертет, Трговина људима и др 

Сарадници из МУП-а, Ужичког 
центра за права детета и 
стручни сарадници школе 

Током школске године 

 
Кутија поверења 

Пружање могућности за анонимно пријављивање 
насиних ситуација, прегледање и интервенција 
последњег петка у месецу 

 
Координатор Тима, психолог 
и педагог 

 
Током школске године 

Истраживање учесталости и облика 
насиља у школи  

Утврђивање постојећег стања безбедности ученика у 
школи, упознавање свих актера са добијеним подацима и 
доношење акционог плана за превазилажење проблема 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Октобар 
Новембар  

 
Обележавање Дана толеранције 

Уређивање паноа и постера и организовање предавања 
на тему Спречимо вршњачко насиље за ученике V 
разреда 

Ученички парламент, 
полиција, ЦСР, Тим 

 
Новембар 

Обележавање Дана дечјих права Организовање изложби, радионица и дргих садржаја Ученички парламент, Тим Новембар 

 
Организовање културних, забавних, 
друштвених и спортских активности 

Журке за ученике VII и VIII разреда последњег петка у 
месецу, приредбе за свечани пријем првака, Савиндан и 
крај школске године, посете позоришним и биоскопским 
представама, спортска такмичења уз учешће ученика, 
родитеља и наставника  

Ученички парламент, Тим, 
учитељи, одељењске 
старешине, наставници 
српског језика и физичког 
васпитања 

 
 
 
Током школске године 

 
Хуманитарне акције 

Организовање помоћи или учешће у акцијама које 
организује Црвени крст 

Подмладак ЦК, Ученички 
парламент 

Током школске године 

 
Промовисање школе 

Уређивање и издавање школског листа „Сничак“ једном 
годишње, емитовање школске радио-емисије „Гласак“ 
свакодневно, сарадња са локалним медијима 

Ученички парламент, 
новинарска и литерарна 
секција, Тим, директор 

 
Током школске године 

Подстицање ученика за израду 
презентација, постера и зидних новина 
о насиљу и превенцији 

 
Укључивање ученика у превенцију и спречавање насиља 

 
Сви чланови Тима 

 
Током целе школске 
године 

Иницирање конкурса за Топ листу НАЈ 
поступака 

Укључивање ученика у превенцију и спречавање насиља Сви чланови Тима 
Током целе школске 
године 

 



 

 

ПРОГРАМ  

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

 

 

 

 

 



НАЗИВ СЕКЦИЈЕ ГОДИШЊИ ФОНД ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 36 МАРИНА ПЕТРОВИЋ 

ЛИТЕРАРНА 

СЕКЦИЈА 

Матична 

школа 
36 ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ 

ПО С.Добриња 36 ДРАГАНА ЛАЗОВИЋ 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 36 ИВАНА БАБИЋ 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 36 СОЊА СТОКОВИЋ 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА ПО 

Роге 
36 ЖЕЉКА РИСТОВИЋ 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА       

ПО Прилипац 
36 СЛАВИЦА МАЈСТОРОВИЋ 

 

СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

36 

ДРАГИЦА ДИДАНОВИЋ 

Д.ПРОКОПИЈЕВИЋ КАНДИЋ 

САНДРА КАРИЋ 

ИВАНА НЕШОВИЋ 

СЕКЦИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 36 МАРИЈА СТОЈИЉКОВИЋ 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

матична школа 

36 АЛЕКСАНДРА ВЕСОВИЋ 

36 АНЂЕЛКА МИЛОВАНОВИЋ 

36 ГРАДИМИР ГРУЈИЧИЋ 

ЛИКОВНА 

СЕКЦИЈА 

Матична 

школа 
36 ЗОРАН ЗВИЗДИЋ 



ПО Прилипац 36 МИЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ 

ХОР 

Матична 

школа 
72 

САЊА ТЕРЗИЋ 

ЈОВАНОВИЋ 

Секција у ПО 36 ЛЕПА МИЛИЋ 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 36 СТАНИЈА ЈОВАНОВИЋ 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 36 БРАНКО КОСТАНДИНОВИЋ 

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ 36 ГОРДАНА НИКОЛИЋ 

БИОЛОШКО-ЕКОЛОШКА 36 ПРЕДРАГ МАРКИЋЕВИЋ 

ФОТО СЕКЦИЈА 36 БРАНО РУДИЋ 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 36 БРАНО РУДИЋ 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 36 ВЕСНА ПЕРИШИЋ 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА 36 ДУШАНКА РИСТОВИЋ 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 36 МОМЧИЛО ГУДУРИЋ 

МАЛИ ФУДБАЛ 36 АЛЕКСАНДАР ЛАКЕТИЋ 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

ПО  Прилипац 
36 МИЛАН ОБРЕНОВИЋ 

 

(Планови свих секција налазе се у Анексу Годишњег плана рада школе) 



 

ПРОГРАМ 

  

ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 
 



САДРЖАЈ НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 
 
 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Упознавање ученика са занимањима која су у вези са 
појединим садржајима појединих наставних предмета  

 
Предметни наставници 

 
Током године 

Уочавање ученичких интересовања и повезивање са 
наставним садржајима 

Предметни наставници Током године 

Ликовни радови, практични радови, разговор, говорна 
вежба, писани састав на тему: Шта ћу бити када 
одрастем, Радни дан једног лекара/аутомеханичара...Како 
видим себе за десет година... 

Учитељи 
Наставници српског језика, 
ликовне културе, техничког 
образовања 

 
 
Током године 

 
 
 
ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Организовање слободних активности и укључивање 
ученика  према њиховим интересовањима 

Руководиоци секција На почетку школске 
године 

Учешће ученика у друштвеним, културним, спортским, 
хуманитарним и техничким активностима 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

 
Током године 

Организовање посета установама и фирмама и 
упознавање са типичним занимањима 

Директор 
Сарадници ван школе 

Током године 

Организовање квиза о занима њима за ученике V разреда Психолог  
Педагог 

Децембар  
Мај  

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ВАСПИТАЊЕ 

Уклањање предрасуда о појединим занимањима и 
подручјима рада 

Одељењске старешине 
Педагог 
Психолог 

 
Током године 

 
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ИНФОРМИСАЊЕ 

Презентација мреже средњег образовања, услова уписа и 
полагања завршног испита 

Педагог 
Психолог 

Април 
Мај  

Представљање образовних профила, смерова и програма 
рада појединих средњих школа 

Професори средњих школа Април 
Мај 

Организоване и појединачне посете ученика VIII разреда и 
њихових родитеља средњим школама 

 
Средње школе 

 
Мај 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 
САВЕТОВАЊЕ 

Индивидуални саветодавни разговори са ученицима и 
родитељима на основу резултата теста за испитивање 
професионалних интересовања 

 
Педагог 
Психолог 

 
Април 
Мај 

ПРОЈЕКАТ 
ПРОФЕСИОНАЛНА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА У 
СРБИЈИ 

Реализовање појединих радионица из пројекта 
Професионална оријентација у Србији у одељењима VII и 
VIII разреда и у активностима Вршњачког тима 

Тим за професионалну 
оријентацију  

Током године 

 



 

ПРОГРАМ  

 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 



АКТИВНОСТ НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Здравствено васпитање и 
промоција здравих стилова 
живота 

 
Указивање на значај здравља кроз садржаје  обавезних 
наставних предмета, изборних предмета и ваннаставних 
активности 

Одељењске старешине 
Предметни наставници 

 
Током године 

 
Здравствена заштита и 
превенција 

Организована контрола здравља за ученике млађих и 
старијих разреда: систематски прегледи, вакцинисање, 
стоматолошки прегледи, прегледи хигијене руку и косе, 
попуњавање здравствених картона ученика за вишедневне 
екскурзије, издавање уверења за упис у средње школе 

Педојатријска служба 
Стоматолошка служба 
Патронажна служба 

 
 

Током године 

 
 
Тематска предавања  

 
 
Организовање предавања и разговора о здрављу, личној 
хигијени, правилној исхрани, значају спорта и рекреције, 
пубертету.... 

Одељењске старешине 
Педагог  
Психолог 
Наставници биологије и 
физичког васпитања 

 
 

Током године 

 
 
Трибине и радионице 

Ангажовање стручњака ван школе за реализацију: 
- радионице о личној хигијени Болница за медведиће за 
ученике млађих разреда 
- трибине о болестима зависности за ученике старијих 
разреда и родитеље 
 

 

 
Студент медицине 
Психолог ЦСР 

 
 

Октобар 
 
Новембар 

 
 
 
Обележавање значајнијих 
датума 

Осмишљавање активности у школи или ангажовање 
сарадника из одговарајућих институција за обележавање: 
- Дана здраве хране (16.октобар) – ученици млађих 
разреда 
- Дан борбе против СИДЕ  (1.децембар) – VIII разред 
- Дана здравља (7.април) – млађи и старији  разреди 
- Дана хигијене руку (5.мај) - III и IV разред 
- Дана борбе против пушења (31.мај) – старији разреди 

Одељењске старешине 
Педагог Психолог 
Наставници биологије и 
физичког васпитања 
Сарадници здравственог 
центра 

 
 
 

Током године 

Коришћење литературе и 
аудиовизуелних средстава 
из фонда школске и градске 
библиотеке и стручних 
институција 

 
Едукација уз помоћ стручних чланака и  приручника, 
приказивање филмова и видео материјала, дистрибуција 
флајера... 

 
Библиотекар 
Одељењске старешине 
Предметни наставници 
  

 
 

Током године 

 



 

 

ПРОГРАМ  

 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 



 
САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ И 
САРАДНИЦИ 

Заштита права ученика на 
квалитетан живот и рад у школи 

На часовима редовне, изборне наставе, 
ваннаставним активности уважавањем способности 
и могућности сваког ученика 
Додатна  подршка  појединим ученицима (планови 
индивидуализације, индивидуални образовни 
планови) 
Реализацијом активности у складу са  Законом   

 
 
 
 
Током године 

 
 
 
Наставници, стручни 
сарадници,директор 

Подстицање социјалне 
укључености ученика 

У складу са поступцима програма за новопридошле 
ученике 
На часовима редовне, изборне наставе и 
ваннаставних активности кроз интерактивно учење и  
разноврсним активностима и облицима рада у 
складу са могућностима и интересовањима ученика 

 
 
 
Током године 

Наставници и стручни 
сарадници 

Пружање помоћи ученицима у 
превазилажењу социјалних и 
животних тешкоћа 

Саветодавни разговори са ученицима 
Саветодавни разговори са родитељима 
Реализација активности из домена рада Тима за 
психолошке кризне интервенције 
Организовање хуманитарних активности 
Обезбеђивање уџбеника, школског прибора, гратиса 
за излете, екскурзије 

 
 
 
 
 
Током године 

Наставници, одељењске 
старешине 
Стручни сарадници школе 
Чланови Тима за 
психолошке кризне 
интервенције 
Стручни сарадници из 
Центра за социјални рад 
Сарадници из Црвеног 
крста 
 
 

Превентивне активности  

Препознавање облика насиља, злостављања и 
занемаривања 
Поступање у складу са Протоколом 
Укључивање сарадника из спољашње мреже 

 
Током године 
 
 
 
 

Наставници, стручни 
сарадници, чланови Тима 
за заштиту ученика 
Стручни сарадници Центра 
за социјални рад 
Полицијска управа 



 

 

ПРОГРАМ  

 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 



САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ И 
САРАДНИЦИ 

Обележавање значајних 
датума који се односе на 
заштиту животне средине 

Израда паноа на тему заштите озонског омотача 
Разговори на часовима света око нас, природе и друштва, 
биологије и чувара природе о Дану заштите животиња, израда 
паноа о угроженим врстама 
Разговори и презентација поводом Дана заштите станишта 
Презентација о здравој исхрани и штетности узгајања 
генетски модификованих биљака и организама 
Реализовање тематског дана  
Израда паноа поводом Дана планете земље, Дана заштита 
животне средине, Дана здравља  
 

16. септембар 
 
4.октобар 
 
 
6. октобар 
 
 
16.октобар 
 
 
9. децембар 
22.април 
5. јун 

Стручно веће наставника 
биологије  
 
Учитељи и Стручно веће 
наставника биологије  
 
Стручно веће наставника 
биологије  
 
 
Наставник биологије 
 
 
Стручно веће наставника 
биологије  
 
 

Упознавање екосистема у 
близини школе 

Реализацијом  часа у природи у Пожеги  и у издвојеним 
одељењима 
Израда бележака о посматраном, израда хербаријума, 
фотографисање  

новембар Стручно веће наставника 
биологије  
 

Брига и заштита зелених 
површина у школским 
двориштима 

Озелењавање површина у школском дворишту 
Засађивање и брига о  биљкама 
Израда порука о чувању зелених и цветних површина 
 

Током школске 
године 

Учитељи, наставници 
биологије, чувара природе, 
ученици-чланови 
биолошке-еколошке 
секције 

Нега цвећа у школским 
просторијама 

Распоређивање цвећа, оплемењивање простора и брига Током школске 
године 

Учитељи, наставници 
биологије, чувара природе, 
ученици-чланови 
биолошке-еколошке 
секције 

Брига о птицама Израда и постављање кућица за птице, храњење Новембар-март Учитељи, наставници 
биологије, чувара природе, 
ученици-чланови 
биолошке-еколошке 
секције 

Наша околина и њен изглед  Посета Еколошкој инспекцији општине 
Евидентирање у ком крају људи највише загађују околину 

Друго полугодиште Ученици и наставници, 
инспектор екологије 

Претварамо старо у ново Израда рециклираних украса и честитки Током године Учитељи, наставници, 
ученици 



 

ПРОГРАМ  

 

САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

 



Институција  
са којом се 
сарађује 

Садржај сарадње 

 
 
Облик сарадње 
 
 

Време  
 
Реализатори 
 

Градска 
библиотека 

Културне активности 

Организовање поетских радионица 
Сусрети са дечјим писцима 
Библиобубамара и Библиопчелица 
Органозована посета библиотеци ђака првака 
Организација такмичења рецитатора 
Издавање књига и међубиблиотечка позајмица 

Током године 
Током године 
У Дечјој недељи 
Март, април 
Свакодневно 

 
Учитељи, наставнци 
српског језика, школски 
библиотекар, директор 
школе 

Културни 
центар 

Културне активности 

Организација свечаног пријема првака у Дечји 
савез 
Организовање свечане приредбе за Савиндан 
Посета изложбама 
Приређивање изложби  

Октобар 
 
Јануар 
 
Током године 

 

Учитељи, наставници 
српског језика, ликовне и 
музичке културе, 
директор школе 

Медији Промоција школе 
Презентација активности  
Издавање школског листа Сничак 

Током године 
Јануар, јун 

Директор, координатор 
ШРТ и новинарске 
секције 

Средње школе у 
граду и шире  

Презентација образовних подручја 
Размена података, корелирање успехa  

Април, мај 
Јануар  

Директор, психолог, 
педагог 

Основне школе Међушколс сарадња 

Организација такмичења 
Сарадња стручних већа 
Усаглашавање аката 

Фебруар-мај 
Током године 

Педагошки колегијум, 
стручна већа, директор и 
секретар школе 

МУП Пожега Безбедност ученика 
Едукација првака  
Школски полицајац 
Превентивне активности 

Септембар 
Током године 

Директор школе, 
одељењске старешине 

Дечји вртић 
Културне активности и други 
видови сарадње 

Организовање заједничких манифестација и 
приредби 
Организовање трибине и разговора о припреми 
деце за школу за родитеље предшколаца 
Узајамне посете 
Сарадња стручних тимова 

Током године 
Септембар 
Октобар, мај 
Током године 

 
Учитељи, наставници, 
психолог, педагог, 
библиотекар, директор 



 
Црвени крст 

Хуманитарне и друге 
активности 

Учешће у хуманитарним и сакупљачким акцијама 
ЦК 
Реализација радионица на промоцији хуманих 
вредности у одељењима IV разреда 
Обезбеђивање помоћи деци 
Учешће на такмичењима и конкурсима ЦК 

Током године 
 
Током првог полугодишта 

 
Током године 

Руководиоци подмладка 
ЦК, директор школе, 
координатори Ученичког 
парламента, координатор 
Тима за заштиту ученика 
од насиља  

 
Центар за 
социјални рад 

Стручна сарадња и 
хуманитарни рад 

Сарадња стручних служби 
 
Обезбеђивање помоћи деци из породица лошијег 
социјалног стања 
 
Организовање трибина за ученике и родитеље 

Током године 
 
Током године 
 
Новембар 

Координато Тима за 
заштиту од насиља, 
психолог, педагог,  
руководиоци подмладка 
ЦК, директор школе, 
координато Тима за 
заштиту од насиља 

Медицински  
центар 

Заштита  здравља, 
едукација и превенција 

Организовано вакцинисање, систематски прегледи 
по узрастима 
Предавања и трибине о здрављу и болестима 
зависности 
Рад стоматолошке ординације у школи 

Током године 
 
Децембар 
Током године 

Директор школе, 
одељењске старешине, 
психолог, педагог, 
стоматолошка служба, 
Тим за заштиту од 
насиља 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМ 

 

САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 



САДРЖАЈ/АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Родитељски састанци 

Информисање о успеху и напредовању ученика 

Анкетирање родитељи о питањима значајним за рад школе и 

сарадњу породице и школе 

Предлагање мера за побољшање успеха 

Изјашњавање за изборне предмете 

Прибављање сагласности за извођење екскурзија и наставе у 

природи и детаљно упознавање са условима њиховог извођења 

Презентовање извештаја са реализованих екскурзија и наставе у 

природи 

Припрема деце за полазак у школу  

Припрема деце за прелазак са разредне на предметну наставу 

Професионално информисање за родитеље ученика VIII 

разреда 

 

 

 

Одељењске старешине 

 

 

Учитељи и стручни 

сарадници 

 

Стручни сарадници из школе 

и средњих школа 

 

 

Током школске године 

 

 

 

 

Септембар 

Април 

 

Април и мај 

Индивидуални састанци са 

родитељима 

Информисање о успеху и напредовању ученика 

Размена релевантних података о психофизичким 

способностима, здравственом стању, социјалним и породичним 

приликама, интересовањима и друго 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

 

 

Током школске године 

 

 

Савет родитеља школе 

Консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 

организационих и финансијских питања 

Информисање о успеху и остварености наставног плана на 

класификационим периодима 

Директор 

Помоћници директора 

Председник и чланови 

Савета 

 

Током школске године 

 

Отворени дан школе 
Омогућавање родитељима да сваког последњег петка у месецу 

присуствују образовно-васпитном раду 

Школа Током школске године 



 

 

Вредновање рада школе 

Испитивање ставова и мишљења родитеља путем упитника, 

анкета и скала процене о организацији образовно-васпитног 

рада 

Имплементирање резултата вредновања у акциони план 

одређене области квалитета и Школског развојног плана 

Чланови Тима за 

самовредновање 

Чланови Актива за развојно 

планирање 

Стручни сарадници 

 

Током школске године 

 

Индивидуални саветодавни 

разговор 

Размена информација и саветовање  родитеља чија деца имају 

потешкоћа у учењу, развоју и напредовању 

Пружање подршке породицама ученика  чија деца раде по ИОП-

у 

Саветовање родитеља у процесу појачаног васпитног рада 

 

 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

 

 

 

Током школске године 

 

Укључивање родитеља у 

ваннаставне активности 

Реализација трибина, предавања, панел дискусија, радионица 

Учешће родитеља у културним, забавним и спортским 

манифестацијама 

 

Школа 

 

Током школске године 

 

 

 



ПРОГРАМ 

  

ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

 

 



 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије су: прочавање објеката у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима;развијање за природу и развијање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи поједних крајева; развијање 

позитивног односа: према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама/навикама,  као и позитивним 

социјалним односима. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења и чине саставни део Годишњег плана рада школе. 

Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су: 

-уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских  одлика Републике Србије; 

-посматрање карактеристичних биљака и животиња; 

-упознавање са прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, спомен-

кућа знаменитих научника, књижевника, уметника...); 

-развијање способности оријентације у простору и времену; 

-обилазак разних типова пољопривредних површина; 

-обилазак привредних друштава и јавних предузећа; 

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су: 

-посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама Републике 

Србије (планине, реке, језера, бање,..заштићени природни објекти (Ђавоља варош) и национални паркови...становништво...); 

-обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба (Лепенски вир, Гамзиград, Ћеле-

кула, Милешева, Покајница, Лазарица, Сремски Карловци,...Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, ...Таково, Шумарице...) 

-обилазак Београда (Народни музеј, Музеј илузија, Ботаничка башта ,,Јевремовац“, Храм Светог Саве на Врачару...); 

-обилазак привредних друштава и јавних предузећа; 



 

 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

 

 



Програм обухвата заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединица локалне самоуправе 

усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика школа сарађује са родитељима, локалном самоуправом, 

МПНТР, Министрством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством унутрашњих послова-ПС у Пожеги, Центром за 

социјални рад, Здравственим центром, владиним и невладиним организацијама. 

Активности Начин реализације Носиоци активности Време 

Упознавање ученика са опасностима са којима 
се могу суочити за време боравка у школи и 
извођења других активности које школа 
организује 

Разговорима у свакодневним контактима по 
потреби и на часовима одељењског 
старешине 

Одељењски старешина и 
предметни наставници 

Током године 

Проверавање спровођења мера за остваривање 
заштите и безбедности на раду 

Увидом и обиласком школских просторија Директор и помоћник 
директора 

Повремено, 
најмање два пута 
месечно 

Предузимање одређених мера у циљу заштите и 
безбедности ученика 

Сарадњом са органима јединице локалне 
самоуправе 
Дежурство наставника и помоћно-техничког 
особља 
Осигурањем ученика 
Обезбеђивањем свих елемената заштите од 
пожара, поплава, удара грома и других 
елементарних непогода 

Школа/директор и 
помоћник директора 

Током године 

Сарадња са локалном самоуправом Обавештавање јединице локалне самоуправе 
о изостајању ученика 

Школа  Током године, по 
потреби 

Сарадња са МПНТР Реализација свих облика образовно-васпитно 
рада 
Заштита свих учесника наставног процеса од 
облика дискриминације и насиља 

Школа Током године 

Сарадња са Министарством грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 

Постављање саобраћајне сигнализације у 
околини школе 

Сарадници саобраћајне 
полиције 

Током године 

Сарадња са МУП-ом, ПС Пожега Обилазак школе и околине ради 
контролисања услова за несметан рад школе 
Пријављивање ситуација из школе које могу 
довести до деликвентног понашања 
Пријављивање сваког путовања ученика, 
одржавања/датум, време/ културних, 
спортских и других активности 
Едукација у школи/предавања на часовима 
одељењског старешине о безбедносни, 
саобраћајној култури, насиљу, трговини 

Патроле МУП-а, 
сарадници ПС, 
директор, помоћници, 
одељењске старешине 

Током године 



људима 

Сарадња са Центром за социјални рад Увид у породичне прилике, предузимање 
мера у циљу помоћи ученику, обавештавање 
и извештавање 

Стручни сарадници 
школе и Центра за 
социјални рад 

Током школске 
године 

Остваривање заштите и безбедности ученика од 
болести 
Сарадња са надлежним здравственим 
установама 

Организовање периодичних систематских 
лекарских прегледа ученика 
Поступање у складу са прописима у области 
здравства 
Обавештавање родитеља, предузимање мера 

Здравствени радници Периодично током 
године и по 
потреби 

Заштита од пожара, електричне струје, удара 
грома и других опасних појава 

Запослени и ученици спроводе и придржавају 
се мера прописаних Законом о заштити од 
пожара и других прописа 
Обавештавање домара, директора, 
помоћника, секретара 
Проверавање исправности инсталација и 
предузимање потребних мера 

Запослени 
Домар 

Током године 

Осигурање ученика Упознавање родитеља са могућношћу 
осигурања ученика од последица несрћног 
случаја 
Упознавање чланова савета родитеља са 
понудама о осигурању и посредовање између 
њих и осигуравајућих компанија 

Школа/директор Почетак школске 
године 

Заштита и безбедност ван зграде школе и 
школског дворишта за време остваривања 
образовно-васпитног рада и других активности 
 

Примена основних одредби Правилника на 
остваривање заштите и безбедности ученика 
за време боравка на екскурзији и настави у 
природи  
Добијање сагласности Савета родитеља за 
извођење екскурзија и наставе у природи 

Директор 
Савет родитеља 

Током године 

 

 



 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

 

ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 



 
Садржај/активност Начин реализације 

Време 
реализације 

 
Издавање књига, обрада књига и унос књига 
 

Реализација стручних послова, каталошка обрада 
приновљених књига, формирање картотеке корисника, 
вођење библиотечког пословања 

 
свакодневно 

 
 
Рад са ученицима 

Развијање читалачких навика  
Подстицање ученика да користе библиотечке ресурсе 
према својим интересовањима и знањима 
Израда помоћних библиографија и библиографских 
података у вези са наставним предметима а у циљу 
проширења знања ученика 

 
 
 
свакодневно 
 

 
Сарадња са наставницима 

Информисање стручних већа о набавци нових наслова 
Учешће у припреми и реализацији културних 
активности 
Учешће у припреми школског листа 

 
свакодневно 
крај првог и другог 
полугодишта 

 

 
Организовање образовно-васпитног рада 

Реализација часова обавезне и изборне наставе и 
ваннаставних активности уз коришћење ресурса 
библиотеке (библиотечки фонд, савремена наставна   
средства и опрема...)  

 
током школске године 

 
 
 
Сарадња са културним и васпитно-образовним 
установама из друштвене средине 

Пријем предшколаца, упознавање са   библиотеком и 
школом и организовање ликовних, драмских и 
поетских радионица за дружење предшколаца и 
школске деце 
Учешће у такмичењима Библиобубамара и 
Библиопчелица у организацији Градске библиотеке 
Учешће у такмичењу рецитатора у организацији 
Градске библиотеке 
Организоване посете Градској библиотеци 
Организовање сусрета са дечјим писцима 
 

 
 
 
 
током школске године 

 
 
 

 
 



 
 

 


