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Основна школа „Димитрије Туцовић“
ЈАБУЧЈЕ
Дел. бр.669/4
Датум: 12.9.2019.године
На основу члана 119. Закона о основама образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017и 27/2018 – др. закони и 10/2019), члана 32. став Статута
школе, Школски одбор донео је:
ОДЛУКУ
Доноси се Школски програм за школску 2019/2020. годину;
О бр а з л о ж е њ е
Школски одбор је на седници од 11.9.2019.године, на основу својих овлашћења из
члана 119. Закона о основама образовања и васпитања и члана 32.Статута школе, у
законском предвиђеном року донео је одлуку као што гласи у изреци.
У Јабучју, 12.9.2019.године
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
Љиљана Смиљанић
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1. УВОД

.1. Табеларни профил школе
Пун назив школе

Основна школа “Димитрије Туцовић“

Адреса

14226 Јабучје

Директор школе

Александар Лукић

Телефони

014/434 014

Web-site

http://www.osdtucovicjabucje.edu.rs/

E-mail

osdtucovic@gmail.com

Дан школе

9.мај

Број ученика

265

Издвојена одељења

ИО Доње Јабучје, ИО Скобаљ

Број ученика у издвојеним
одељењима
Број запослених

20

Језици који се уче у школи

Енглески и руски језик

Број смена у школии начин
измене смена

Прва и друга смена

43
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
1.
Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласникРС'' број 55/2013, 101/2017,27/2018/ др.
закон и 10/2019))
2.
Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласникРС'' број 88/2017,27/2018 – др
закони и 10/2019)
3.
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања
(«Службени гласник РС-Просветни гласник» бр. 1/05,15/06,2/08,2/10,7/10,3/11,1/13,11/14,11/16.)
4.Правилник о наставном плану за први,други,трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и
наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( „СЛ. гласник РС – Просветни гласник „,
бр.1/2005,15/2006,2/2008,2/2010,7/2010,3/2011- др.правилник,7/2011- др.правилник,1/2013,11/2014,11/2016 и
12/2018)
5.Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( „ СЛ. гласник РСПросветни гласник „, бр.3/2006,15/2006,2/2008,3/2011- др. правилник, 7/2011- др. правилник ,
1/2013,11/2014,11/2016 и 7/2017
6.Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети
разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС –Просветни гласник» бр. 6/2007,2/2010,7/2010- др.
правилник,3/2011 – др. правилник, 1/201, 4/2013,11/2016,6/2017,8/2017,9/2017 и12/2018.)
7.Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РСПросветни гласник» бр. 5/2008,3/2011 – др. правилник,1/2013,5/2014,11/2016,3/2018 и 12/2018.)
8.Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РСПросветни гласник» бр. 6/2009,3/2011,8/2013,11/2016,7/17,12/18.)
9.Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РСПросветни гласник» бр.2/2010,3/2011-др.правилник , 8/2013,5/2014,11/2016,7/2017 и 12/2018)
10.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за
основну школу («Просветни гласник» бр. 5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 15/05, 6/06, 7/07, 4/07,6/08.)
11.Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе («Просветни
гласник», бр.5/01, 10/2004, 23/04, 9/05, 1/2006, 7/08.)
12..Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни
гласник'' РС 11/12 и 15/13.)
13.Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи (''Просветни гласник'' РС 2/92, 2/2000.)
14.Правилнику о условима и поступку напредовања ученика у основној школи (»Службени гласник РС» –
47/94)
15.Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник“
бр.42/2016 и 45/2018.)
16.Правилник о плану уџбеника („Просветни гласник“ бр.1/2010,4/2013,2013 и 5/2014)
17.Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања
(„Просветни гласник“ бр.2/2010.)
18.Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за
пети разред основног образовања и васпитања“ СЛ. гласник РС- Просветни гласник „ ,бр. 6/2007,2/2010,7/2010др.правилник , 3/2011 – др.правилник,1/2013,4/2013,11/2016,6/2017,8/2017,9/2017 и 12/2018
19.Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ( „СЛ.
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гласник РС- Просветни гласник „ бр. 10/2004,20/2004, 1/2005,3/2006,15/2006,2/2008,2/2010,7/2010,3/2011 –
др.правилник , 7/2011-др. правилници, 1/2013, 4/2013,14/2013,5/2014,11/2014,11/2016,6/2017 и 12/2018)
20.Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања
(„Просветни гласник“ бр.5/2010.)
21. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и
наставном програму за трећи разред („ СЛ. гласник РС.Просветни гласник“ бр.1/2013,11/2014,11/2016 И 12/2018.)
22.
Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и
васпитања(„Службени гласникРС- Просветни гласник “ бр. 7/2010.)
23. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса образовања за предмете:српски језик,математика
и природа и друштво(,,Сл. гласник РС Просветни гласник“ бр.5/2011.)
24. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (,,Службени гласник“РС бр.34 од
17маја2019..)
25. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (,, СЛ.
гласник РС-Просветни гласник“ бр.10/2004,20/2004,1/2005,3/2006,15/2006,2/2008,2/2010,7/2010,3/2011 др.
правилник , 7/2011 – др. правилници, 1/2013,4/2013,14/2013,5/2014,11/2016,6/2017 и 12/2018)
26. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (,,СЛ. гласник РСПросветни гласник“ бр.3/2006,15/2006,2/2008 И 3/2011 –др.правилник.)
27 .Правилник о наставном плану и програму за први, други , трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања (,,СЛ.гласник РС-Просветни гласник“ бр.1/2005,15/2006,2/2008,2/2010,7/2010,3/2011 – др правилник –
др.правилник , 1/2013,11/2014,11/2016 и 12/2018)
27. Извештај о раду школе у претходној школској години;
28. Услови рада у школи;
29. Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице.
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3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Циљеви и задаци програма образовања су:
-

Стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и
професионални развој;
Оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у
усменом и писаном облику у различите сврхе;
Оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из
свакодневног живота на страном језику,
Развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;
Разумевање повезаности различитих научних дисциплина;
Разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у
простору и времену (Србија, Европа, свет);
Прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге
разлике,
Разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и
биолошких закона, модела и теорија;
Правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и
вештина;
Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;
Овладавање информационо-комуникационим технологијама;
Развијање вештина и техника уметничког изражавања;
Познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања,
Познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и
традицијама;
Развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других.

Сврха програма образовања
-

Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне,
уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за
живот у савременом и сложеном друштву
Развијање знања, вештина, ставова, и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе, интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује
друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у
економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и
културном развоју друштва.

7

4. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВАЊА
Основна школа „Димитрије Туцовић“ Јабучје реализује наставни програм од I – VIII
разреда основног образовања и васпитања. Школа реализује и индивидуални образовни план почев
од школске 2010/2011. Године за ученике којима је услед сметњи у развоју, односно социјалне
ускраћености, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и
васпитању.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован
образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.У првој години уписа у
Школу индивидуални образовни план се доноси и вреднује тромесечно, а у свим наредним
годинама на почетку сваког полугодишта.
У овом документу представљен је Школски програм ОШ „Димитрије Туцовић“за
први и други циклус основног образовања и васпитања. Израдио га ТИМ ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.
Програм се дноси на период од четири године
и почеће да се примењује од школске 2019/20. године .
Целокупан програм остварује се на српском језику.
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан oбразовноваспитни рад наше школе те представља основу на којој ће сви наставници и стручни сарадници
запослени у ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје, планирати и реализовати свој рад у
наредне четири године.
Поједини делови школског програма, према потреби, иновираће се у току његовог
остваривања.
Школски програм у целини, а посебно у делу који се односи на изборни и факултативи део
програма, узима у обзир услове рада у школи (кадровске, техничке, просторне...), потребе
ученика и родитеља, као и локалне заједнице.
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5. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Основна школа» Димитрије Туцовић» “на својој листи предмета имаће предмете који су
прописани на националном нивоу и активности које је сама предложила. Наставни план обухвата
обавезне наставне предмете по нивоима и врстама образовања, обавезне изборне предмете од којих
ученик обавезно бира један или више предмета према својим склоностима .

5.1. ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

једно одељење

два одељења

једно одељење

једно одељење

нед.
5
2
5
2

год.
180
72
180
72

нед.
5
2
5
2

год.
360
144
360
144

нед.
5
2
5
-

год.
180
72
180
-

нед.
5
2
5
-

год.
180
72
180
-

-

-

-

-

2

72

2

72

1
1

36
36

2
1

144
72

2
1

72
36

2
1

72
36

3

108

3

216

3

108

3

108

9. Пројектна настава

1

36

1

72

УКУПНО: А
Б. ИЗБОРНИ
Ред.
НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ3
Верска
1. настава/Грађанско
васпитање
Народна
2.
традиција
4. Лепо писање
УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б

20

720

21

20

720

20

720

1

36

1

1

36

1

36

-

-

1

36

1

36

1
2
22

36
72
792

2
22

72
792

2
22

72
792

1.
2.
3.
4.

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и
5.
друштво
6. Ликовна култура
7. Музичка култура
8.

Физичко
васпитање

2
22

1512

72

72
1584

Обавезни део наставног плана и програма садржи основне предмете и садржаје који су обавезни за
све ученике овог нивоа и ове врсте образовања.

ОБАВЕЗНИИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
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1. Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.
Школа поред обавезних изборних предмета са листе Б нуди још четири изборна предмета, од којих
ученик бира један предмет према својим склоностима на почетку школске године.
Ученицима и родитељима ученика почетком септембра месеца биће представљени предмети са
листа Б ( обавезних изборних и изборних), а након презентација спровешће се анкета и они ће се
према афинитетима изјаснити за одрађене предмете које ће изучавати према Правилнику о
наставном плану и програму за први циклус основног образовања и васпитања у наставном
програму за први разред основног образовања и васпитања.
Листа је сачињена на основу Правилника узимајући у обзир постојеће могућности школе,
реалне потребе ученика, родитеља и локалне заједнице, а водећи рачуна о кадровима са којима
школа располаже и који могу да реализују квалитетну наставу.

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни
предмети
Ред.
број
1.
2.
3.

Ред.
број
1.
2.
3.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ВАСПИТНОГ РАДА
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
Редовна настава
22
792
22
1584
22
792
22
792
Допунска настава
1
36
1
72
1
36
1
36
Додатни рад
1
36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОБРАЗОВНОнед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
1
36
1
72
1
36
1
36
старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
и културне активности
1 дан годишње 1 данагодишње
1 дан годишње
1 дан годишње
Екскурзија
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5.2. НАСТАВНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА
Ред.
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
број

ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.

год.

ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед.

год.

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија

5
2
2
2
1
1

360
144
144
144
72
72

4
2
1
1
2
2

288
144
72
72
144
144

4
2
1
1
2
2

288
144
72
72
144
144

4
2
1
1
2
2

272
136
68
68
136
136

7.

Физика

-

-

2

144

2

144

2

136

8.
9.

Математика
Биологија

4
2

288
144

4
2

288
144

4
2

288
144

4
2

272
136

-

-

-

-

144
144
144
1872

2
2
2
26

136
136
136
1768

10. Хемија
11. Техничко и информатичко образовање
12. Физичко васпитање
13. Техника и технологија
14. Информатика и рачунарство
УКУПНО: А

2 144+108
2 144
1 72
24
1836

2 144+108
2 144
1 72
25
1908

2
2
2
26

Ред. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ
1.
Верска настава/ Грађанско васпитање

1

72

1

72

1

72

1

68

2

144

2

144

3

216

4

216

2
1
4

144
72
288

2
1
4

136
68
272

2124

1
1
31

72
72
2160

1
1
31

68
68
2040

2.
3.

Руски језик
Физичко васпитање изабрани спорт

УКУПНО: Б
Ред.
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
број
1.
Информатика и рачунарство
УКУПНО: В
УКУПНО: А + Б+В

27

2052

29

Ученицима и родитељима ученика почетком септембра месеца биће представљени предмети са
листа Б ( обавезних изборних и изборних), а након презентација спровешће се анкета и они ће се
према афинитетима изјаснити за одрађене предмете које ће изучавати према Правилнику о
наставном плану и програму за први циклус основног образовања и васпитања у наставном
програму за први разред основног образовања и васпитања.
Листа је сачињена на основу Правилника узимајући у обзир постојеће могућности школе,
реалне потребе ученика, родитеља и локалне заједнице, а водећи рачуна о кадровима са којима
школа располаже и који могу да реализују квалитетну наставу.
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни
наставни предмети

Ред.
број
1.
2.
3.
Ред.
број
1.
2.
3.
5.

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Обавезне наставне
активности
Час одељењског старешине
Слободне активности
Екскурзија

ПЕТИ
РАЗРЕД
нед. год.
27 2052
1
72
1
72
ПЕТИ
РАЗРЕД
нед. год.
1
72
1
1

72
72
1 дан
годишње

ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед. год.
29
2124
1
36
1
36

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед. год.
31
2160
1
36
1
36

ОСМИ
РАЗРЕД
нед. год.
31
2040
1
34
1
34

ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед. год.
1
72

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед. год.
1
72

ОСМИ
РАЗРЕД
нед. год.
1
72

1
1

72
72
1 дан
годишње

1

72

До 2 дана
годишње

1

68

До 2 дана
годишње
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6.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА И ЦИЉЕВА
ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА,
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА, ПРОГРАМА ДРУГИХ ОБЛИКА
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
Начин и поступак остваривања прописаних програма као и врсте активности у образовноваспитном раду дате су уз обавезне и препоручене садржаје сваког обавезног и изборног наставног
предмета, у одељку - Начин остваривања програма.
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7. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

САДРЖАЈИ
-Реализују се
они садржаји
које ученици
спорије и теже
савладавају
- за које је
потребно време
за увежбавање
- они који ће
користити као
основа за даљи
рад,
-појмови који се
често користе

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

-примењивање стечених знања
-слушање
- читање текстова
- учествовање у
причању
- рецитовање
-активно слушање
- састављање реченица
- именује и чита
-вежбање
-записује
-поставља питања

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на
повезивање и
примену знања
-припрема садржаје
за час

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

ЦИЉЕВИ И
ЗАДАЦИ

индивидуални,
групни,
фронтални
кооперативна;
интерактивно, рад у
пару,текстуално,
Дијалошки,
демонстрационо

- стицање основних
појмова
- -савладавање
мањих проблема
- - овладавање
усменим и
писменим
изражавањем
према захтевима
програма
- решавају
једноставније
задатке
- повезивање
градива,
- примена наученог

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће
резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за
оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег
усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
После програма обавезних и изборних предмета првог и другог циклуса налазе се у прилогу планови допунске наставе.
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8. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

- примењује претходно
стечена знања;
- уочава на примерима;
- упоређује;
-У зависности од
-уз помоћ наставника решава
наставног предмета
тестове са ранијих такмичења,
одређује се садржај
-читаанализира, интерпретира
из редовног
. слушају, разговарају, пишу
наставног плана
-прикупљају
који се проширују у
материјал(исечци из
складу са узрастом
штампе,са интернета),
и интересовањима
-праве паное,уређују кабинет,
ученика
-истражују, открива релације
и изражава их,
-упоређује,

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА
- припрема за такмичења;
- подстиче креативност
- мотивише на
стваралачки однос
-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
-наводи на размишљање
-прилагођава методе
способностима ученика,
поставља проблем

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ИЗВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални
демонстративни
-групни
-индивидуални

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

- припрема ученика за школско, општинско,
међуопштинско и републичко такмичење
-описивање и именовање предмета;
-изражавање припадности;
-развијање културе усменог и
писменог изражавања,
истраживачког духа
-проширивање знања,
-развијање стваралачког и критичког
мишљења

Додатна настава обухвата ученике са посебних интересовања за одређене предмете. Ангажоване ученике стога треба
стимулисати додатном литературом,новим изворима знања,развијањем такмичарског духа.За ученике припремити похвале,
награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за све нивое такмичења која се организују као и за учествовање у
различитим активностима.
После програма обавезних и изборних предмета другог циклуса налазе се у прилогу планови додатне наставе наставника.
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9. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Циљ и задаци културне и јавне делатности школе усмерени су ка унапређивању
васпитно-образовног рада школе у подручју њеног повезивања са друштвеном средином,
родитељима ученика, радним организацијама и месним заједницама.
Ученици, млади таленти, окупљени у разноврсне секције треба да припремају приредбе,
смотре, изложбе, такмичења итд. којима ће задовољити, како властите, тако и опште друштвене
потребе за лепшим и бољим културним живљењима.
Комисија за културну и јавну делатност школе израдила је:

о р и ј е н т а ц и о н и п р о г р а м рада:
ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР
МАРТ

АКТИВНОСТИ
1. Израда плана рада тима за шк. 2019/2020. годину
2. Издвајање важних културних дешавања за текућу
школску годину
3. Предлози за креативну промоцију школе
1. Организовање активности у оквиру Дечије недеље
2. Посета Сајму књига
1. Разматрање идеја о начинима развијања културне
свести ученика (организовање радионица, посете
културних дешавања, промоција позоришне уметности
у школи, едукациони излети и сл.)
2. Сарадња тима са постојећим секцијама (музичка,
драмска, ликовна, библиотечка)
1. Обележавање новогодишњих празника (припреме за
школску приредбу)
2. Договор о обележавању Дана Светог Саве
(утврђивање концепта програма)
3. Организовани излет едукативно-забавног карактера

1. Припрема програма поводом школске славе
2. Обележавање Дана Светог Саве
1. Анализа рада тима у току првог полугодишта и
евентуалне измене и допуне плана активности
1. Подизање културне свести ученика кроз наставу
појединачних предмета (радионице, квизови, анкете,
такмичења)
2. Обележавање Дана жена

НОСИОЦИ

чланови тима,
руководиоци
секција, библиотекар
директор, чланови
тима, наставници,
учитељи, педагог
чланови тима,
руководиоци других
тимова и секција,
наставници,
учитељи, педагог
директор, чланови
тима, наставници и
учитељи, одељењске
старешине
чланови тима,
руководиоци
секција, наставници
и учитељи
чланови тима
чланови тима,
наставници,
библиотекар, педагог
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АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

1. Договор о обележавању Дана школе (израда концепта
програма)
2. Припрема програма поводом прославе Дана школе
1. Припрема програма поводом прославе Дана школе
2. Обележавање Дана школе
1. Обележавање завршетка школске године културнозабавним садржајима
2. Анализа рада тима
3. Израда годишњег извештаја

чланови тима,
руководиоци
секција, наставници
и учитељи
чланови тима,
руководиоци
секција, наставници
и учитељи
чланови тима,
одељењске
старешине
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10. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ
АКТИВНОСТИ
Циљеви и задаци програма
-Стицање навике за систематским вежбањем
-Истицања значаја развоја и практиковања здравог начина живота
-Развој свести о важности сопственог здравља и безбедности
-Развијање осећаја за фер плеј
-Припремање за школска такмичења
-Развијање љубави деце према базичној физичкој вештини-трчању
-Развијање другарства и заједништва
-Тимски рад и рад у екипи
-Основе за активним тренирањем неког спорта
-подизање одговорности код деце
Ученици наше школе врло активно учествују у свим такмичењима које расписује
Министарство просвете,у свим обележавањима важних датума који подразумевају спортске
активности, и бројном другим ангажовањима у циљу промовисања спорта и здравог живота.
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10.1. Садржаји програма
АКТИВНОСТИ И ТАКМИЧЕЊА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Атлетски полигон
Игра без граница
Рукомет
Одбојка
Кошарка
Штафетне игре
Мали фудбал
Атлетика
Недеља школског спорта

10. Јесењи крос РТС-а
11. Трка за срећније детињство
12. Међушколска такмичења
поводом Дечије недеље
13. Пролећни крос РТС-а
14. Сусрети родитеља и деце поводом
међународног дана спорта и
породице
15. Недеља школског спорта

МЕСЕЦ

-прва недеља септембра
-прва недеља октобра
- друга недеља октобра
- четврта недеља октобра
-трећа недеља фебруара
-трећа недеља марта
- трећа недеља априла
- прва недеља маја
- прво полугодиште
-

септембар
октобар
октобар

-

април
мај

-

мај
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11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У складу са основним принципима и циљевима Посебног протокола за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју је донела
овај Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Овим програмом
планиране су активности као позитивна искуства која имамо као једна од првих сертификованих
школа у УНИЦЕФ-овом програму „Моја школа – школа без насиља“.
ЦИЉЕВИ:
- Учинити школску средину безбедним местом за сву децу;
- Стварање и неговање позитивне атмосфере, прихватања, толеранције и уважавања;
- Ангажовање постојећих ресурса школе за стварање безбедног окружења;
- Превентивна улога спорта у заштити ученика.
ЗАДАЦИ:
- Израда, реализација и евалуација Програма заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања;
- Идентификовање и информисање о случајевима насиља злостављања и занемаривања;
- Праћење и евидентирање свих врста насиља;
- Сарадња са установама и институцијама спољашње заштитне мреже;
- Извештавање Наставничког већа и Школског одбора о реализацији Програма заштите
ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
- Превентивни рад у оквиру наставних и ваннаставних активности са ученицима и
родитељима;
- Промовисање примера добре праксе.
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ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА:
Презиме и име наставника
1. Александар Лукић
2. Мирјана Радеч
3. Марија Марић
4. Миланка Лукић
5. Тања Протић
6. Златомир Перић
7. Јелена Костић
8.
9. Ирена Марковић

послови
Директор школе
педагог
проф.математике
наст.разредне наставе- РУКОВОДИЛАЦ
Библиотекар
Вероучитељ
педагошки асистент
представник локалне заједнице
представник родитеља
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12. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

Израда програма
превенције болести
зависности, васпитно
запуштеног ученика и
свих облика
деликвеног понашања

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

НАЧИН И ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА

Учешће деце у
изради програма
На састанку ШТ

Укључивање ВТ у
програме едукације
Црвеног крста

Учешће наставника у
изради програма

Континуирано
усклађивање
подзаконских аката
школе са свим
законским изменама

Информисање
ученика о
законским
изменама

Континуирано
информисање у
сарадњи са
секретаром школе

На састанку

Дефинисање улога и
одговорности у
примени процедура и
поступака свих актера
школе

Учествовање у
доношењу правила
понашања у школи

Учествовање у
доношењу правила
понашања у школи

На седници Наставничког
већа

Реализација
радионица

На часовима ОС

Разговори ОС и
предметних
наставника

На одмору, пре и после
наставе

Исказивање мишљења
о активностима
програма

На састанцима, седници
Наставничког већа

Реализација радионица
о штетности и
опасности употреба
ПАС, као и о ризицима
деликвентог понашања
Обавештавање
родитеља и разговор о
ситуацијама употребе
ПАС и/или
испољавања ризичних
облика понашања
Евалуација програма и
евентуалне измене на
основу документације

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

Учестововање у
радионицама

Разговори, размена
информација
Исказивање
мишљења о
активностима
програма

-Унапређење квалитета живота ученика:
-развијањем негативног става код ученика, према
коришћењу ПАС,
-развијање социјално пожељних облика
комуникације и стварање безбедне средине за живот
и рад ученика
-укључивање свих носилаца превентивних и
интервентних активности
-обучена и одговорана деца да одговоре на све ризике
јасним ставом
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13. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
1 – 2 часа недељно

34 – 68 часа годишње

Друштвене и слободне активности ученика у школи обухватају активност ученика,
друштвених организација и слободних интересних колектива (слободне активности). Ове
активности доприносе испољавању, задовољењу и даљем развоју друштвености,
индивидуалних склоности, способности и интересовања ученика.
Заједнице ученика су: обавезан облик васпитно образовног рада док се за рад у
ученичким друштвеним организацијама и слободним активностима ученици опредељују
на основу својих и н т е р е с о в а њ а.
Општи циљ друштвених и слободних активности је да у остваривању општег циља
васпитања допринесу формирању аутономне, стваралачке, радне, слободне, културне,
одговорне и друштвено ангажоване личности.
Слободне активности и друштвене ученичке организације треба да задовољавају и
развијају интересовање, склоности и способности учника за поједине области живота,
рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива деце,
усклађивању личних и друштвених интересовања, свестраном и слободном васпитању
ученика.
Својим садржајима и облицима слободне активности и друштвене оргнизације
обогаћују програмску структуру школе и повезују са друштвеном средином.
У овој школској години треба настојати да слободне активнсти значајније
допринесу остваривању следећих васпитних циљева:
да подстичу дечије стваралаштво у различитим областима живота да
иницирају и задовољавају интелектуалну радозналост ученика
да остварају могућност да ученици истражују и упознају
најразноврснија достигнућа у науци, техници и култури
да пружају прилику и услове за заједничку игру, здраву и ведру забаву
и разоноду, спортске активности и испуњавање дела слободног времена
корисним садржајима
да омогућују ученицима доследно представљање школе на
манифестацији у месту и шире.
Васпитни утицај слободних активности не остварује се само програмским садржајима
активности, већ и облицима и начинима реализације садржаја. Треба осигурати да дође до
изражаја ученикова самоиницијативност, смисао за међусобно комуницирање у
колективу. Слободне активности морају постати облик васпитног деловања на развој
констутивне критике, толеранције, међусобног поверења, солидарности, искрености,
другарства и пријатељства.
Слободним активностима обухваћени су ученици I – VIII разреда, с тим што се
стални облици организују за ученике IV – VIII разреда, а за ученике I , II иIII разреда
реализују се слободне активности у оквиру одељенских активности уважавајући
интересовања и склоности ученика.
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СЕКЦИЈЕ
Слободне активности се групишу у четири подручја и то:
а) предметне (научно-истраживачке) секције
млади математичари,
млади физичари,
млади биолози,
млади хемичари,
млади историчари,
млади географи,
б) културно уметничке секције
I – ЦИКЛУС

-

-креативне рукотворине- ликовна,
- музичка
- драмско рецитаторска
II - ЦИКЛУС
- цртање сликање и вајање
- свакодневни зивот у прошлости
- хор и оркестар
в) техничке и радно - производне секције
саобраћајна,
г) спортса секција
одбојка,
кошарка,
фудбал,
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
- упознавање са начином рада чланова секције
- припреме и обележавање Дечије недеље
- припреме и реализација Светосавске
академије
- избор песама за такмичење рецитатора и
вежбање
- обележавање Дана шале – маскенбал
- анализа резултата

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Јавни конкурси школе и шире
МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
школско, општинско, окружно
такмичење
МЛАДИМАТЕМАТИЧАРИ
школско, општинско, окружно
такмичење
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ
школско, општинско, окружно
такмичење
МЛАДИ ХЕМИЧАРИ
школско, општинско, окружно
такмичење
МЛАДИ
ИСТОРИЧАРИ
општинско,
окружно
и
такмичење
МЛАДИ ГЕОГРАФИ
школско, општинско, окружно,
савезно такмичење
МЛАДИ БИОЛОЗИ
школско, општинско, окружно
такмичење

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током године
октобар
Новембар,
децембар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Бојана Симић Туфегџић

Јануар
Фебруар, март
Март, април
мај
Током године

Радмила Станимировић

Током године

Невена Добросављевић

Током године

Марија Марић

Током године

Јасмина Смиљанић

Током године

Јасмина Смиљанић

Током године

Ненад Игњатовић

Током године

Живан Радић
Милица Живојиновић

Током године

Валентина Милутиновић

и републичко

и републичко
и републичко

и републичко
школско,
републичко
републичко и
и републичко
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14. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Пројекат Професионална орјентација на прелазу у средњу школу, под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Deutsche Gesellschaft fuer Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, има за циљ подстицање развоја личности ученика до промишљене,
ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирања каријере и укључивања у свет
рада.
Циљеви програма
- професионално васпитање и информисање ученика
- развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и радним
аспирацијама
-оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу и
рационалан избор школе и занимања
-стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и
оспособљавање ученика да активно и самостално користе расположиве информације.
-упознавање ученика са начинима информисања о могућностима школовања.
- упознавање са светом рада и опробавање ученика у аутентичним систуацијама у свету рада
Основни општи задаци програма професионалне оријентације су:
• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика
значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно
доприносе сопственом развоју
• упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања
• формирање правилних ставова према раду
• подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету
• оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих
одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
• успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем
професионалном развоју ученика.
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Концепт програма који ће се реализовати у нашој школи подразумева пет корака:
 Самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и
склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења кроз часове редовне наставе
и часове одељенске заједнице / одељенског старешине,
 Информисање о занимањима и каријери – припрема расположивих информација о
занимањима на радионицама које ће реализовати одељенске старешине и стручни
сарадници,
 Упознавање са путевима образовања – мрежом школа – кроз радионице са стручним
сарадницима и сајмове образовања у школи и округу,
 Реални сусрети са стручњацима из различитих области кроз трибине занимања, где ће
ученици у непосредном контакту са представницима занимања који су се пријавили за
волонтере на родитељским састанцима сазнати све што их интересује,
 Доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно
доношење одлуке о избору школе и занимања.
Програм професионалне орјентације ученика 7. и 8. разреда биће реализован на следећи начин:
 Рад са ученицима - одељенске старешине и стручни сарадници на часовима одељенских
заједница, предметни наставници на часовима, родитељи – волонтери на Трибинама
занимања – од септембра до јуна
 Рад са родитељима – одељенске старешине и стручни сарадници на родитељским
састанцима и индивидуалним разговорима ,Савету родитеља, Школском одбору – од
септембра до јуна
Представљање средњих школа на Сајму образовања – март, април
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

1.
2.

ОБЛАСТ УЧЕЊА

Број
часова

УВОДНЕ АКТИВНОСТИ

2

Представљање програма и портфолија за 7. разред
Професионална оријентација и кључне
компетенције које она развија
САМОСПОЗНАЈА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

У свету интересовања
У свету вештина и способности
Пут способности
У свету вредности
Особине и интересовања у светлу родне
равноправности
Самоспознаја – аутопортрет
У очима других
Какав/ каква сам у тиму
Мој тип учења
Ја за десет година
За родитеље/ старатеље и децу: Моја очекивања

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Ук.

11
1
1
1
1
1

Слика савременог света рада
Прикупљање и начини обраде информација о
школама и занимањима
Повезивање области рада са занимањима
Путеви образовања и каријере
Поштујемо родну равноправност у
професионалном и приватном животу
МОГУЋНОСТИ ШКОЛОВАЊА (ПУТЕВИ
ОБРАЗОВАЊА)
Припрема за интервју
Спровођење интервјуа
Припрема сусрета са представницима/цама
занимања у нашој школи
Представници/це занимања у нашој школи
Осврт на резултате информисања

1
1
1
1
1

чл.тима
ОС
чл.тима

РЕАЛНИ СУСРЕТИ

3

Посета средњој школи
Посета предузећу/ установи/ организацији/ школи
Евалуација програма професионалне оријентације
за 7.разред
Радионице и реални сусрети

1
1
1
1
1
1

Тим за
ПО
ОС
чл.тима
чл.тима
чл.тима
ОС
педагог
чл.тима
чл.тима
педагог
чл.тима
ОС
Тим за
ПО
педагог
чл.тима

ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ
1.
2.

1
1

Носиоци
Време
активн. Реализац.
Тим за
X
ПО
педагог
X
педагог
X

5

5
1
1
1
1
1
1
1
1
26+15

Тим за
ПО
педагог
педагог
чл.тима
чл.тима
чл.тима
Тим за
ПО
педагог
педагог
Тим за
ПО
Тим за
ПО

X-I
X
X
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
I
II - III
II
II
II
III
III
III -IV
III
III
IV
IV
IV
V
V
V
V
X-V
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ОБЛАСТ УЧЕЊА
УВОДНА АКТИВНОСТ
Представљање програма и портфолија за 8. Разред
САМОСПОЗНАЈА
1.
Графикон интересовања
2.
У свету врлина и вредности
3.
Самоспознаја – то сам ја
4.
Какав/ каква сам на први поглед
5.
Моја очекивања
6.
Моја очекивања – колаж: Рад са ученицима/
ученицима и родитељима/ старатељима
ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ
1.
Слика савременог света рада и кључне компетенције
за занимања
2.
Образовни профили у средњим школама
3.
Мрежа средњих школа
4.
Захтеви занимања – одговарајуће способности и
контраиндикације
5.
Сазнајем преко интернета куда после основне школе
6.
Путеви образовања и каријере
МОГУЋНОСТИ ШКОЛОВАЊА (ПУТЕВИ
ОБРАЗОВАЊА)
1.
Припрема и спровођење интервјуа
2.
Опис занимања помоћу мапе ума
3.
Критеријум за избор школе
4.
Поштујемо родну равноправност при избору
занимања
5.
Испитивање ставова – радни учинак и доходак
6.
Избор занимања и приходи
7.
Оријентација ствара јасну слику
8.
Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском
састанку
РЕАЛНИ СУСРЕТИ
1.
Припрема за реалне сусрете
2.
Учење путем реалних сусрета
3.
Документација за реалне сусрете
4.
Рефлексија о учењу у оквиру реалних сусрета
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
1.
Обука за конкурисање
2.
На разговору у предузећу
3.
Предузетништво
4.
Моја одлука о школи и занимању
5.
Саветодавни рад
6.
Моји родитељи/ старатељи – моја подршка на путу до
одлуке – рад са родитељима/ старатељима и
ученицима/ ученицама
1.

Ук.

Радионице и реални сусрети

Број
часова
1
1
6
1
1
1
1
1
1

Носиоци
активн.
Тим за ПО
педагог
Тим за ПО
чл.тима
чл.тима
ОС
чл.тима
чл.тима
ОС

Време
реализац.
IX
IX
X - XI
X
X
X
X
XI
XI

6
1

Тим за ПО
педагог

XI - XII
XI

1
1
1

ОС
чл.тима
педагог

XI
XII
XII

1
1

чл.тима
чл.тима

XII
XII

8

Тим за ПО

I -III

1
1
1
1

педагог
чл.тима
педагог
ОС

I
I
II
II

1
1
1
1

чл.тима
чл.тима
чл.тима
ОС

II
II
III
III

4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

Тим за ПО
педагог, ОС
ОС
педагог, ОС
педагог
Тим за ПО
чл.тима
чл.тима
чл.тима
педагог
педагог, ОС
педагог, ОС

III - IV
III
III
IV
IV
IV - V
IV
IV
V
V
V
V

31+15

Тим за ПО

IX - V
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15. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Општи циљнаставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима,
вештинама, ставовима и вредностима у области здравственог васпитања, који представљају основу
за формирање одговорног односа према сопственом здрављу, као и здрављу других.
Остали циљеви и задаци наставе здравственог васпитања јесу:
- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља;
- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туђем здрављу;
- подстицање позитивног односа према здравом начину живота и здравственој култури;
- мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог и туђег
здравља;
- подстицање хуманог односа према болесним особама и спремност да им се пружи помоћ;
- препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- стекну знања о развојном периоду адолесценције, посебно о полном сазревању и
репродуктивном здрављу;
- сазнају све факторе ризика који доводе до нарушавања здравља у овом периоду;
- унапреде комуникацију значајну за очување здравља;
- развијају комуникативне способности, вештине ненасилне комуникације и конструктивног
решавања сукоба са одраслима и са вршњацима;
- формирају правилне одбрамбене механизме понашања у циљу препознавања и
супростављања факторима ризика;
- стекну знања о здравој исхрани и болестима које настају као последица неправилне
исхране;
- схвате значај и улогу физичке активности у очувању здравља;
- знају последице злоупотребе психоактивних супстанци;
- препознавањем примера и задатака из свакодневног живота развију здраву личност која ће
бити одговорна за сопствено здравље.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
-

Полно сазревање и репродуктивно здравље.
Последице неправилне исхране.
Поремећај раста и развоја услед недовољне физичке активности.
Болести зависности (злоупотреба психоактивних супстанци, „компјутерска“ зависност,
хазардске игре). Превенција злоупотребе психоактивних супстанци.
Препознавање и супротстављање факторима ризика одговорним за нарушавање здравља
младих.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Школа као образовно-васпитна установа има задатак да, поред образовања ученика ствара
услове за васпитни развој здраве личности детета. Организованим и педагошки осмишљеним
радом, применом разноврсних видова образовно-васпитне делатности, код ученика треба утицати
на усвајање здравих стилова живота, развијање позитивног, активног односа према здравом начину
живота, формирању потреба за чувањем и унапређивањем фитичког, менталног и социјалног
здравља. Код младих људи школа мора да формира и развије механизме одбране који ће им
помоћи да се супроставе свим факторима ризика које савремено друштво нуди, а који могу да
наруше здравље.
Носиоци здравствено-васпитног рада у школи су просветни и здравствени радници.
Директор обезбеђује сарадњу са установама и предавачима ван школе као и стручно усавршавање
запослених. Улога директора је да успостави успешне и позитивне релације са родитељима,
друштвеним организацијама, институцијама из окружења и појединцима који могу дати свој
допринос у реализацији овог програма.
Реализација програма се остварује на нивоу школе, разреда и одељења. Реализатори су
наставници, родитељи, ученици, масовни медији и специјализовани стручњаци. Садржаји
програма се реализују кроз обавезне и изборне наставне предмете, часове одељенског старешине,
додатни рад, секције и остале слободне активности, сарадња са родитељима и локалном
заједницом и рад стручних сарадника. Наставници биологије, географије, српског језика, ликовне и
музичке културе, физичког васпитања као и други наставници, дају ученицима основне
информацуије из програма здравствено васпитање.
Свака одељенска заједница у свом програму активности реализује садржаје према плану и
програму. У оквиру слободних активности школа ће радити на стварању и унапређивању услова
живота и рада, као и успешне реализације садржаја програма. У одржавању здравственохигијенских услова учешће ученика ће бити добровољно, а школа ће обезбедити ментора и услове
за рад.

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ОКТОБАР

АКТИВНОСТИ

1. Брига о телу – стицање
основних хигијенских
навика

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Наставници
биологије и физичког
васпитања;
одељењски
старешина

2. Превенција болести

Наставник биологије

3. Значај физичке

Наставник физичког
васпитања

активности

4. Октобар – месец
правилне исхране

Наставници
биологије, физичког
васпитања и ликовне

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
Кроз наставу
биологије и
физичког васпитања;
часове одељењске
заједнице
Кроз редовну
наставу биологије
Кроз редовну
наставу физичког
васпитања
Кроз наставу
биологије и
физичког васпитања;
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културе; одељењски
старешина
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ДЕЦЕМБАР
АПРИЛ

МАЈ
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ГОДИНЕ

5. Болести зависности
6. Како се мењам у 7.
разреду?

7. Светски дан борбе
против СИДЕ

8. Светски дан здравља
9. Светски дан без
дуванског дима

10. Здравствено васпитање
11. Нови облици
зависности- интернет и
ТВ болести

12. Учешће у наградним
конкурсима о здрављу

Лекари у оквиру
прегледа или
посебно заказати
Наставници
биологије и физичког
васпитања
Наставник биологије
и педагог
Наставници
биологије и физичког
васпитања
Наставник биологије,
медицински радник
Систематски и
стоматолошки
прегледи,
вакцинације
Наставник биологије
и одељењске
старешине 7. и 8.
разреда
Наставници
биологије и ликовне
културе

часове одељењске
заједнице; еколошка
и ликовна секција
Предавање
Кроз наставу
биологије и
физичког васпитања
Предавање
Кроз редовну
наставу биологије и
физичког васпитања
у 7. разреду
предавање
ученицима 7. и 8.
разреда
Школски диспанзер
(лекари и
медицинске сестре)
Разговор,
презентација
Еколошка и ликовна
секција
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16. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Циљ: Остваривање адекватне социјалне заштите ученика
Задаци: Програмом социјалне заштите остварује се социјална безбедност породице ученика,
подстиче солидарност и узајамна помоћ и остварују права у оквиру сарадње са надлежним
институцијама.
Програм социјалне заштите:

САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

Упознавање
запослених о
плану и
програму рада
Тима

-Ученици као
главни учесници
у образовању и
васпитању
обавезни су да
уважавају и
поштују
личности
других-ученика,
запослених,
родитеља.
-Да поштују
правила
установе и сва
она акта којима
се уређују
њихова
права,обавезе и
одговорностии

Наставник има
кључну улогу у тиму;
-Помаже
прилагођавању деце,
охрабрује их за
сарадњу са
вршњацима, помаже
родитељима у раду са
децом код куће
-Непрестано приступа
и мења свој приступ
деци уколико има
потребе за тим у
складу са
способностима,
знањем
интресовањима и
потребама ученика

Мера превенције
застварање
безбедне средине
за живот и рад
ученика

- Активно
учествују у раду
одељенске
заједнице, као
чланови
ученичког
парламента
посебно
доприносе и
учествују у
превентивним
активностима

-Укључује родитеље у
наставу, консултује
стручњаке кад год је
то могуће у
планирању, праћењу и
постављању циљева
-Пропагира образовну
политику којом се
уважавају
различитости

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА

-Установа може да
укључи у тим за
социјалну заштиту и
представнике
родитеља и по
потреби одговарајуђе
стручњаке (лекар,
представник
полиције)

-Одвија се у школи
где стручни
сарадници уз сарадњу
учитеља учествују у
обукама које мере
превенције треба
користити као и
препоѕнавање
социјалног проблема
независно од тога да
ли га дете поседује
или његова породица

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
САДРЖАЈА ПРОГРАМА
-Упућивање и стручно
усавршавање запослених
ради унапређивања
компетенција ради
благовременог уочавања и
реаговање на насиље,
постојање различитих видова
насиља као и како их
препознати.
-Упознавање осталих
запослених у ком домену је
потребна социјална заштита и
шта ће све радити Тим током
једне наставне године.
-Врло је битно истакнути да
је заштита детета јадинствен
процес у коме учествују
различити системи а кључна
реч је сарадња.
-Израда прогарама за заштиту
ученика
-Организовање разговора,
трибина,обука о безбедности
и заштити ученика
-Дефиинисање правила
понашања и последица
кршења правила
-Развијање вештина
ефикасног реаговања у
ситуацијама насиља
-Умрежавање свих кључних
носилаца превенције
насиља(савет
родитеља,школски
одбор,ученички
парламент,наставничко веће)
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Мера
интервенције у
ситуацијама када
се јавља насиље,
злостављање и
занемаривање у
школи

-Ученици
похађају школу
да би учили,
развијали и
неговали
културу
понашања
-уколико се
процени да
постоји потреба
да се прилагоди
обр.вас.рад
ученик наставља
рад по ИОП-у

-Прилагођава
наставно градиво
могућностима и
способностима сваког
детета као и у
инклузивном процесу
- Осoбa коja
минимизира ефekат
eтикетирања у
рaзреду и један од
оних кoји су зaслужни
за
друштвено
прихватање
индивидуалних
разлика

-Стручни сарадници
тада уколико је
потребно извештавају
ЦСР који на основу
темељних извештаја
одлазе у обилазак
породице
-Могућ је и долаѕак
сарадника ЦСР у
школу где ће такође
обавити разговор са
родитељима и
учеником и покушати
да реше проблем

-Дефинисање процедура и
поступаказа социјалну
заштиту и реаговање у датим
ситуацијама
-Сарадња
са релевантним службама и
континуирано евидентирање
-Саветодавни рад са
родитељима
-Пружање помоћи ученицима
са поремећајем у
понашању,тј.са ученицима са
казненим делима,
ѕапуштеним ученицима, оних
који долазе из
проблематичних породица

Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције школског
спорта, волонтирања и других добротворних акција.
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17. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
План и програм рециклажно гпрограмаОШ „Димитрије Туцовић“ базиран је на Основним
начелима у васпитању и образовању за одрживи развој (УН) и Стратегији развоја образовања у
Србији до 2020.године - „Службени гласник РС “ број 107/2012.

ШКОЛСКИ РЕЦИКЛАЖНИ ПРОГРАМ И ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП
Свесни растућег проблема отпада и чињенице да је у Србији један од највећих еколошких
проблема неодговарајуће поступање са отпадом, охрабрени важношћу улоге школе у образовању
еколошки одговорних грађана, у ОШ „Димитрије Туцовић“ развили смо програм рециклаже, како
би ученицима дали могућност да кроз праксу уче о природним ресурсима, економским ефектима
управљања отпадом и значају еколошких тема.


Шта су школски рециклажни програми?
Ови програми садрже информације о начину сакупљања и разврставања отпада, о
производима који могу да се рециклирају а који не, како се припремају за прераду и тржиште и
како све то доприноси смањењу загађења животне средине.






Које су користи од увођења програма рециклаже у школе?
Примена знања у пракси
Смањењем отпада и рециклажом штедимо и зарађујемо новац
Помажемо животној средини (уштеда енергије, спречавање загађења, очување природних
ресурса, смањење простора потребног за изградњу депоније).
Помажемо особама са инвлидитетом рециклирањем пластичних чепова, подиже се свест о
заштити животне средине и хуманост на делу .

-

 Програмски садржаји рециклажног програма имају за циљ:
очување и унапређење животне средине и усвајање доброг односа према околини, као једне од
основних животних и васпитних вредности
развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине
упознавање појма и основних елемената животне средине
уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину
развијање одговорног односа према себи и животној средини
развијање навика за рационално коришћење природних богатстава
развијање емпатије према другим особама.

-

 Задаци рециклажног програма:
опредељење школе –ангажовање целе школе, свих њених радника и ученика;

-
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-

-

-

васпитно-образовни рад усмерити на потребе ученика и свих осталих учесника и усвајање
вредности;
континуирано истраживање могућности унепређења;
образовати и мотивисати све запослене да у своје активности укључе бригу о животној
средини и према њој се одговорно односе;
планирати активности на темељу процене стања, тј.уочених проблема, занимљивих и
подстицајних тема;
развијати и спроводити активности бринући о ефикасној потрошњи енергије и воде,
смањивању неповољних утицаја на животну средину, смањењу, избегавању и сигурном
одлагању отпада, заштити природе и о континуираном информисању у школи и локалној
заједници;
отворити се и повезати са другим васпитно-образовним установама и сарађивати на
заједничким пројектима;
повезати се са свим релевантним партнерима (јединице локалне самоуправе, фирме које се
баве
заштитом
животне
средине,
невладине
организације,
средства
јавног
информисања,родитељи ученика и др.) ради веће ефикасности у остваривању креираних
програма;
редовно пратити и вредновати проверу програма у духу ових начела те усклађеност за
захтевима одговарајућег функционисања школе и правном регулативом.


Увођење програма рециклаже

Доношење и спровођење рециклажног програма подразумева:
1. Организовање тима. Тим треба да буде састављен од ученика, наставника, других радника
школе. Улога тима је да планира, промовише, надгледа и врши евалуацију програма.
2. Анализа стања отпада у школи. Утврдити порекло, врсту и количину отпада како би
планирали ефикасан рециклажни програм. Очекивано је да се у школи производи највише
папирног отпада.
3. Упознавање тржишта. Утврдити да ли је у локалној средини на располагању тржиште за
продају одређене врсте отпада или већ постоји програм ком се школа може прикључити.
Распитати се да ли они школу снабдевају посудама за одлагање отпада, да ли имају
одређене едукативне и пропагандне материјале и друго. Склопити уговор који треба да
садржи цену, врсту и класу материјала који се продаје, начин испоруке отпада, временска
динамика и услуге које пружају купац и продавац.
4. Успостављање система за сакупљање и одлагање отпада. Подразумева одговарајуће
посуде за одлагање отпада, просторију или просторије за складиштење, обезбеђење
хигијенских и других мера заштите.
5. Постављање циљева. Треба почети са реалним циљевима који могу бити остварени у датој
средини током једне школске године. Можда је потребно направити посебне циљеве за
ученике нижег и вишег узраста.
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6. Едукација ученик, наставника и заједнице. Потребно је сав наставни кадар, особље,
родитеље и ученике обавестити о рециклажном програму. Припремити предлог начина
укључивања и одговарајући промотивни материјал. Предложити начине инкорпорације у
наставне часове, јер ако ученици схвате важност рециклаже биће мотивисани да учествују у
програму. Осмислити и организовати различите едукативно-промотивне активности.
7. Успостављање система награђивања. Нагласити да рециклажа помаже очувању животне
средине и да је уживање у здравом окружењу само по себи велика награда. Наградни систем
ће додатно мотивисати ученике да раде и дају све од себе. Приликом успостављања
наградног система потребно је водити рачуна да план буде такав да свим разредима и
појединцима даје подједнаке шансе за победу.

Планиране активности на годишњем нивоу (опционо):

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

АКТИВНОСТ

ОДГОВОРНА ОСОБА

Анализа стања отпада и тржишта;
СЕПТЕМБАР

Домар

Обезбедити потребне кутије за одлагање
отпада

ОКТОБАР

Спровести кампању за сакупљање и тим за заштиту и
унпређење животне
рециклажу папира, пластичних чепова
средине
Едуковати и мотивисати ученике наше и тим
за заштиту и
унпређење
животне
других школа у заједници да буду средине

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

активни

у

очувању

и

унапређењу

животне средине;
Промовисати програм путем часова ОЗ

Одељенске старшине

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Праћење
МАРТ-ЈУН

МАЈ

реализације

и

програма.

Органозовати еколошке акције;

резултата Директор,
тим
за
заштиту и унпређење
животне средине

тим
за
заштиту и унпређење
Директор,
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животне средине
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18. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ
САМОУПРАВОМ
Циљеви програма
-Утицати на повећање свести о безбедности у саобраћају,
-Подизање свести о естетском уређење наше околине
-Истицање значаја бављења спортом
-Развијање читалачке културе
-Праћење свих догађаја у нашој локалној средини
- Активно учешће у акцијама у локалној средини
ИНСТИТУЦИЈА СА
КОЈОМ СЕ
САРАЂУЈЕ

Општина Лајковац

САДРЖАЈ
САРАДЊЕ

Обезбеђивање
матер.
средстава за
стварање бољих
услова за рад школе,
као и на потпуном
обухвату школских
обвезника основним
образовањем

и друга питања.
Заједничка питања
Месна заједница

Школска управа
Ваљево

ОБЛИК
САРАДЊЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Посте,
предавања,

године

културна
дешавања

Организовање
различитих

манифестација
Примена и праћење
нормативних захтева
датих у законским
прописима за
основно образовање
и васпитање и
реализацију

Надзор,посете,

предавања,
семинари

Током

Током

године
Током

године

РЕАЛИЗАТОРИ

Директор школе, струч.
сарадник,представници

Општине

Директор школе, струч.
сарадник,представници

месних заједница
Директор школе, струч.
сарадник,наставници,
представници Школске

управе

наставног процеса
Центар за
социјални рад

Дечији вртић

Праћење и
превентивно
деловање ка
појединим
ученицима и
њиховим
породицама

Рад предшколских
одељења

„Лептирић“
Лајковац

Дом здравља

Лајковац

Током

Посте,
предавања

Активна сарадња
са
васпитачима који
држе припр.
наставу

године

Директор школе, струч.
сарадник,представници

центра

Током

године

Директор, наставници,

родитељи, васпитачи

просторија
наше школе
Здравствена
превентива

Редовни систем.
прегледи, пред. о
штетности
наркот.,

Током

године

Директор школе,
стручни сарадник,
радници Дома здравља
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СУП Лајковац

Откривање и
сузбијање
малолетничке
деликвенције и
прекршаја
Заједнички спортски
садржаји

Градска библиотека
Лајковац

дувана и
алхохола
Предавања и
радионице

Посете
изложбама,
приреживање
изложби,организ.
сусрета са
писцима и
песницима за

Током

године

Директор школе,
стручни сарадник,
радници СУП- Лајковац

Током
године

Предметни наставници,
директор школе,
радници Градске
библиотека Лајковац

децу

19. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Циљ: Успостављање успешне сарадње родитеља у школе, међусобно уважавање и поверење
како би заједнички што боље деловало на развој ученика.
Сарадња ће се остваривати:
- индивидуално - индивидуалним разговорима наставника, сртучних сарадника идиректора
о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и у школи ипроблемима у учењу.
У контакту са родитељима поштоваће се личност родитеља,пружаће се потребне
иформације уз коректно понашање и очување угледа школе; Свакинаставник ће према
својим могућностима које су објективне природе (рад у две школе)предложити дан
„отворених врата“, а на огласним таблама сваке школе биће истакнуто време (час) када
одељењске старешине и други наставници примају родитеље.
- писмено – контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке;
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-

-

групно – групни разговори биће организовани за родитеље ученика код којих се јављају
тешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички пронашла што боља
решења. Разговор ће организовати одељењски старешина у сарадњи са директором и
школским педагогом и психологом, односно специјалним педагогом.
класичним родитељским састанцима – сазиваће их, припремати и водити одељењски
старешина. Одржаваће се према плану одељењског старешине, а обавеза је најмање четири
родитељска састанка у току године. Евиденција о одржаним састанцима водиће се у
дневницима рада.

Школа ће сачинити распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељима. Они ће
садржати следеће елементе: име и презиме наставника, дан одређен за ову активност, време– сатница,
просторија у којој ће примати родитеље на индивидуалан разговор. Овај распоред биће истакнут на
огласној табли школе. С обзиром да је наша школа мала по броју ученика и дасу родитељи
принуђени да до школе препешаче више километара, разредни наставници ће примати родитеље и
ван времена предвиђеног за ту активност у колико то не ремети њиховерадне обавезе.
Сарадња са родитељима ученика оствариће се кроз следеће активности:
- активан рад Савета родитеља школе у коме ће родитељи моћи преко својих представника
да узму учешће у организацији рада школе, у решевању евентуалних проблема
организационе природе
- редовне родитељске састанке на којима ће се родитељи упознати са актуелном ситуацијом,
као и са постигнутим успехом своје деце
- индивидуални разговори са разредним старешином
- саветодавни рад са родитељима, по потреби, ради усмеравања ученика конструктивнијем и
осмишљенијем провођењу слободног времена, развијање талената и способности обдарене
деце
- присуство родитеља приредбама и другим облицима дечјих активности, како би родитељи
имали увид у напредак своје деце
- заједничке акције (еколошке, унапређење и уређење школске средине, заједничке посете
изложбама...).

Програм сарадње са породицом
САДРЖАЈИ
ПРОГРАМА

Помоћ родитељима у
остваривању
васпитне функције
породице

АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

Предавања ,
индивидуални
разговори,
разговори у
сарадњи са
стручним
сарадницима

НАЧИН И ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА

Родитељски
сатанци,групни
разговори,
индивидуални
контакти, Дан пријема
родитеља,Обезбеђивање
и упућивање родитеља
на литературу

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

Ојачати породицу, указати на важност
правилног функционисања породице;
Успоставити добру сарадњу ради
јединственог деловања на васпитање и
образовање деце
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Укључивање
родитеља у живот и
рад школе и њихово
ангажовање у
активностима од
значаја за школу

Сарадња са
родитељима на пољу
професионалне
оријентације

Анимира
родитеље,
подстиче их,
извештава

Оргаизује посете
предузећима,
сарађује са
средњим
школама,
извештава
родитеље,...

Заједничка израд
кодекса понашања,
израда процедура
реаговања у
случајевима вршњачког
или било ког другог
злостављања и
малтретирања, сардњљ
на писању пројеката за
унапређење
материјално техничких
услова рада,учешће у
културној и јавној
делатности школе
организујући спортске
Организовати трибине,
заједничке посете
средњим школама,
предузећима која могу
да приме ученике

Узaјамно повезивање и деловање
школе и породице као услов за
успешно остваривање циљева
васпитања и образовања деце

Утицати на правилан избор занимања

Састанци са родитељима:

1.

Општи

2.

02. 9. 2019.

одељењски старешина,

Посебни

2019.

одељењски старешина

3.

Посебни

2020.

одељењски старешина

4.

Свечани

2020.

одељењски старешина, директор

5.

Посебни

2020.

одељењски старешина

6.

Посебни

2020.

одељењски старешина

7.

Општи

2020.

одељењски старешина, директор

-пријем првака
-припремљеност за
нову школску
годину
успех ученика на
крајупрвог
тромесечја
саопштавање
успеха ученика на
крају првог
полугодишта
приредба за
родитеље поводом
школске славе
Савиндана
успех ученика на
крају трећег
тромесечја
договор око
реализовања
излета/екскурзије
успех ученика на
крају наставне
године и приредба

42

20. ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Време реализације екскурзија по разредима:
РАЗРЕД
Нижи разреди
Пети разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред

ДАТУМ/ВРЕМЕ
једнодневна екскурзија – мај,јун 2020.
дводневна екскурзија – мај, 2020.

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД I ДО IV РАЗРЕДА
Екскурзија ученика од првог до четвртог разреда наше школе ове школске године планирана је на релацији:
I-Јабучје – Београд – Јабучје
II- Јабучје – Бранковина – Ваљево- Дивчибаре-Јабучје
III- Јабучје-Таково-Жича-Врњачка Бања-Јабучје
IV- Јабучје – Пећинци – Засавица –Јабучје

Подносилац плана:
Одговорна лица: наставници разредне наставе
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Планирано време реализације екскурзије: мај 2020.године Полазак: 8.00 – Повратак: 20.00

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:

РАЗРЕД:

Циљ екскурзије је савладавање дела наставних програма
непосредним упознавањем садржаја наставних предмета,појава
и односа у природној и друштвеној средини,упознавање
културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за
делатност школе.
 продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и
искуства ученика;
 повезивање и примењивање знања и умења;
 проучавање објекта и феномена у природи и уочавање
узрочно последичних веза и односа у конкретним
природним и друштвеним условима.
 развијање љубави према отаџбини,њеној историји,
култури и природним лепотама;
 неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећаја
заједништва;
 успостављање непосредних односа између наставника и
ученика и ученика међусобно;
 развијање способности орјентације у простору;
 развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
 подстицање самосталности ученика и одговорности за
сопствено мишљење;
 неговање позитивног односа према националним,
уметничким и културним вредностима;
 развијање и практиковање здравих стилова живота;
 развијање позитивног односа према културним,
националним и уметничким вредностима
 проучавање објеката и феномена у природи;
 уочавање узрочно-последичних веза у конкретним
природним и друштвеним условима;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја и импресија утисака према крају који обилазе и
упознају.

I

1.Јабучје – Београд – Јабучје
Посете: Радмиловац+ Ада Циганлија (вожња возићем) или
МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ) И
Авалски торањ или Калемегдан+ ручак
САДРЖАЈ:
ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ) И
САДРЖАЈ:

2. Јабучје-Добри Поторк+Троноша+Тршић-Јабучје
Посете: Добропоточка црква+манастир Троноша+Тршић+ ручак
једнодневна
мај-јун 2020.године

II
1.Јабучје – Бранковина – Ваљево- Дивчибаре-Јабучје
Посете: родна кућа ојводе Живојина Мишића у Струганку+
Црква у селу Рабница и Рибничка пећина+ Бања Врујци и
чаробно село у бањи+ ручак
2.Јабучје-Струганик-Рибничка пећина-Бања Врујци-Јабучје
Посете: родна кућа војводе Живојина Мишић у Струганику+
Црква у селу Рибница и Рибничка пећина+Бања Врујци и
Чаробно село у бањи + ручак
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ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ) И
САДРЖАЈ:

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ) И
САДРЖАЈ:

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

једнодневна
мај-јун 2020.године

III
1.Јабучје-Таково-Жича-Врњачка Бања-Јабучје
Посете: музеј у Такову и Кнежеве ливаде+манастир Жича
+Врњачка Бања + ручак
2. Јабучје – Шабац – Обедска Бара - Купиново – Јабучје
Посете: парк науке у Шапцу+град, Обедска бара, етно-кућа у
Купинову + ручак
једнодневна
мај-јун 2020.године

IV
1.Јабучје – Пећинци – Засавица –Јабучје
Посете: манастир Манасија + Парк минијатура + Ресавска
пећина + водопад Лисине+ручак
2.Јабучје-Аранђеловац-Орашац-Топола-Јабучје
Посете:
Рисовачка
пећина+Марићевића
јаруга
Орашцу+Опленац+Буковичка Бања+ручак
једнодневна

у

мај-јун 2020.године

Планирана једнодневна посета манастирима током Маја – Јун-релација: Ваљево Ћелије ,
Јовања, Пустиња за ученике од 1- 4 разреда
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА V И VI РАЗРЕДА
Екскурзија ученика 5. и 6. разреда наше школе ове школске године планирана је на релацији:
V- Јабучје Манасија – Деспотовац- Ресавска пећина- Јабучје
VI- Јабучје – Пожаревац – Виминацијум- Голубац - Јабучје
Одговорна лица: одељенске старешине 5.и 6.разреда
Планирано време реализације екскурзије: мај 2020.године
Полазак: 8.00 – Повратак: 20.00

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:

Циљ екскурзије је савладавање дела наставних програма
непосредним упознавањем садржаја наставних
предмета,појава и односа у природној и друштвеној
средини,упознавање културног наслеђа и привредних
достигнућа која су везана за делатност школе.
 продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и
искуства ученика;
 повезивање и примењивање знања и умења;
 развијање љубави према отаџбини,њеној историји,
култури и природним лепотама;
 неговање солидарности,хуманизма,другарства и
осећаја заједништва;
 успостављање непосредних односа између наставника
и ученика и ученика међусобно;
 развијање способности орјентације у простору;
 подстицање самосталности ученика и одговорности за
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РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ) И
САДРЖАЈ:

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

сопствено мишљење;
неговање позитивног односа према националним,
уметничким и културним вредностима;
пазвијање и практиковање здравих стилова живота;
проучавање објеката и феномена у природи;
уочавање узрочно-последичних веза у конкретним
природним и друштвеним условима;
подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја и импресија утисака према крају који
обилазе и упознају.
Развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика .
Упознавање занимања људи везаних за одређене
крајеве .

V
1. Јабучје – Манасија-Деспотовац-Ресавска пећинаЈабучје
Посете: манастир Манасија+Парк минијатура + Ресавска
пећина + водопад Лисине + ручак
2. Јабучје-Крагујевац-Крушевац-Јабучје
Посете: Шумарице у Крагујевцу, црква Лазарица и Лазрев
град у Крушевцу, Кућа Симића у Крушевцу + ручак
једнодневна
мај-јун 2018.године

ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ) И
САДРЖАЈ:

VI
1. Јабучје- Пожаревац- Виминацијум- Голубац-Јабучје
Посете: ергела Љубичево к+Виминацијум+Голубачка тврђава
+ ручак
2. Јабучје –Јагодина – Јабучје
Посете: Музеј воштаних фигура, Аква парк, Зоо-врт + ручак

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

једнодневна

ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

мај-јун 2018.године
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ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VII И VIII РАЗРЕДА
Екскурзија ученика седмог и осмог разреда наше школе планирана је као дводневна и
реализоваће се на релацији:
1. Јабучје- Нови Пазар-Јабучје
2. .Јабучје-Смедерево-Голубац-Доњи Милановац- Кладово-Неготин-Зајечар-Јабучјe

Планирано време реализације екскурзије: мај 2020.године Полазак: 7.00, први дан – Повратак:
20.30, други дан екскурзије

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:

РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ)
И
САДРЖАЈ:

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

Циљ екскурзије је савладавање дела наставних програма
непосредним упознавањем садржаја наставних
предмета,појава и односа у природној и друштвеној
средини,упознавање културног наслеђа и привредних
достигнућа која су везана за делатност школе.
 продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и
искуства ученика;
 повезивање и примењивање знања и умења;
 развијање љубави према отаџбини,њеној историји,
култури и природним лепотама;
 неговање солидарности,хуманизма,другарства и
осећаја заједништва;
 успостављање непосредних односа између наставника
и ученика и ученика међусобно;
 развијање способности орјентације у простору;
 подстицање самосталности ученика и одговорности за
сопствено мишљење;
 неговање позитивног односа према националним,
уметничким и културним вредностима;
 пазвијање и практиковање здравих стилова живота;
 проучавање објеката и феномена у природи;
 уочавање узрочно-последичних веза у конкретним
природним и друштвеним условима;
 подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја и импресија утисака према крају који
обилазе и упознају.
VII
1. Јабучје- Нови Пазар-Јабучје
Први дан: Таково-Краљево – народни музеј или само посета
граду, манастир Жича, манастир Студеница, Јошаничка Бања
(смештај на Копаонику, полупансион)
Други дан: Нови Пазар са локалним водичем и обиласком
знаменитости ( Стари Рас, Сопоћани, Ђурђеви Ступови,
Петрова црква, град...)
(Ручак првог дана у Краљеву, другог дана у Новом Пазару)
2. Јабучје-Горњи Милановац-Крагујевац-Соко Бања-НишЈабучје
Први дан: манастир Враћевшница, Шумарице у Крагујевцу,
Соко Бања
Други дан: Медијана, Ћеле-кула, Логор Црвени крст,
споменик на Чегру, слободно време у граду
Смештај: хотел ''Видиковац'' Ниш - пун пансио
дводневна
Мај 2020.године
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РАЗРЕД:

МАРШРУТА(ПУТНИ ПРАВАЦ)
И
САДРЖАЈ:

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
ВРЕМЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

VIII
1.Јабучје-Смедерево-Голубац-Доњи Милановац- КладовоНеготин-Зајечар-Јабучје
Први дан: Смедеревска тврђава, Голубачка тврђава, Лепенски
Вир, ХЕ Ђердап
Други дан: Мокрањчева кућа, музеј Хајдук Вељка и музеј
Крајине у Неготину, Феликс Ромулијана
Смештај у Кладову(полупансион) + ручак првог и другог дана
према договору
2. Јабучје-Нови Сад-Суботица-Јабучје
Први дан: Гимназија и Завичајни музеј у Сремским
Карловцима, Петроварадинска тврђава у Новом саду
Други дан: Градска кућа у Суботици, ергела на Келебији,
Палић (слободно време или посета зоо-врту)
Смештај: хотел ''Патриа'' Суботица – пун пансион
дводневна
Мај 2020.године

Планирана дводневна посета манастирма током Маја – Јун Жича Студеница за ученике од
5- 8. разреда
Планирана је историјска екскурзија за ученике од V- VIII- разреда мај 2020.
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА за ученике млађих разреда уколико буде
заинтересованих ученика биће реализована у 7-дневној варијанти потенцијалне
дестинације:Тара, Врњачка бања, Златибор, Златар , Соко бања и Рајац
РАЗРЕД
Нижи разреди 1.,2.,3.,4.

ДАТУМ/ВРЕМЕ
2019/ 2020.

НАСТАВА У ПРИРОДИ
Време: јануар – јун 2020.год.
Трајање:
1. Настава у природи – 7 дана
2. Излет – 1 дан

Путни правац:
1. Златар ( настава у природи)
2. Маркова црква ( излет)

Носиоци припреме:
-

директор
стручни вођа,
наставници разредне наставе

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја
наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у
климатски погодном месту, из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и
других разлога.
Задаци и садржај наставе у природи се заснивају а наставном плану и програму
образовно-васпитног рада.
Настава у природи се организује за ученике разредне наставе од 1. до 4. разреда
у трајању до 7 дана.
На основу предлога Савета родитеља, одељенских савета родитеља и мишљења
Школског одбора, директор школе у оквиру својих овлашћења и важећих законских
прописа закључује уговор о реализовању наставе у природи са туристичком агенцијом
која поседује потрбну лиценцу.
За непосредно извођење наставе у природи су одговорни наставници разредне
наставе који воде децу
Они су посебно задужени и одговорни за:
 Животну, здравствену и материјалну безбедност деце
 Реализацију наставног плана и програма
 Смештај у превозу, објекту и објекту за исхрану
 Понашање ученика
 Организацију активности ученика у слободном времену
 Хигијену, облачење ученика и остало
Уколико се ученик за време извођења наставе у природи разболи, наставник раз.
наставе је дужан да о томе обавести директора школе и родитеље или старатеље
ученика и да предузме мере за здравствено збрињавање ученика код лекара у
објекту или овлашћеној амбуланти.
По повратку са пута, наставници разредне наставе подносе извештај директору
школе са оценом о реализацији наставе у природи и квалитету пружених услуга.
Одељенске старешине упознају родитеље са извештајем на родитељском
састанку.
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Савет родитеља школе и Школски одбор разматрају и усвајају извештај.
Трошкове за организовање и реализацију наставе у природи сносе родитељи
ученика.
Школа је дужна да за ученике који не одлазе на саставу у природи организује
редовну наставу.
Школа у природи се може организовати ако се за њу изјасни 60% ученика
одељења.
За организацију школе у природи је одговоран директор школе.
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21. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Делокруг рада: образовно-васпитна, библиотечко-информативна, културна и јавна делатност
Циљеви: Подстицање и промовисање читања и самосталности ученика у учењу; развој информационе писмености, медијске и информатичке, сарадња и заједничко планирање
активности наставника, библиотекара и локалне самоуправе

САДРЖАЈ РАДА
ОБЛАСТИ РАДА

Планирање и програмирање васпитнообр. рада

ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
ПОСЛА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
септембар

библиотекар

септембар

библиотекар

Планирање набавке
литературе
Планирање рада
школског библиотекара

Стручни органи и тимови
школе

Авг/септ.

Школски тим за културне
активности

Учешће у планирању
културних активности
школе

Упис корисника

Предметни наставници,
учитељи, стручни сарадник

Август/септ.
Учешће у планирању
ГПРШ и ШРП

Праћење и вредновање образовноваспитног рада

ЦИЉНА ГРУПА
(СА КИМЕ СЕ РАДИ)

септембар

библиотекар
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Ученици, наставници,
стр.сарадници, остали
запослени, грађанство

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
ПЛАНА
И ПРЕДЛОГ
КРИТЕРИЈУМА
УСПЕШНОСТИ ЗА ПЛАН
-План набавке литературе
-Списак књига
-Оперативни план рада
библиотеке
- План културних активности
школе
-ГПРШ и ШРП;

Број уписаних чланова
библиотеке,
-% повећања броја чланова у
односу на претходну школску
годину

Рад са наставницима

издавање књига

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници, остали
запослени, грађанство
Ученици, наставници,
стр.сарадници, остали
запослени, грађанство

-Повећање броја издатих
књига у односу на претходну
школску годину
- списак литературе

Одабирање и
припремање
литературе за разне
обр-васп. активности
Испитивање потреба
запослених и ученика
анкетирањем
Сарадња са
наставницима у
припреми ученика за
коришћење библиотеке
и самостално
коришћење различитих
извора знања

Током школске
године

библиотекар

новембар

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници, остали
запослени
Ученици, наставници,
стр.сарадници

- анализом резултата анкете
бити у могућности да се
ефикасније помогне
Ученици оспособљени да
самостално користе различите
изворе знања

Током школске
године

библиотекар

септембар

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

-Сви ученици ће на време бити
у могућности да позајме
потребну књигу;
-Побољшање успеха ученика у
обради школске лектире;
Занимљивија настава и
ученицима и наставницима;
-Осамостаљивање ученика у
учењу;
-Побољшање успеха ученика у
%;
Повећање занимања корисника
библиотеке за нове књиге;
_% повећања броја издатих
књига у односу на прошлу
годину

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Сарадња са
наставницима око
утврђивања годишњег
плана обраде лектире
Коришћење ресурса
библиотеке у процесу
наставе

Информисање
корисника школске
библиотеке о
новоиздатим књигама,
стручним часописима и
другој грађи
Рад са ученицима

Припрема ученика за
самостално коришћење
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-Ученици оспособљени да
самостално користе различите
изворе знања;

различитих извора
сазнања и за лепо
понашање у школској
библиотеци

Пружање помоћи
ученицима у избору
литературе за
појединачне задатке,
теме и пројекте

Упознавање ученика са
правилима
библиографије
Развијање позитивног
односа према читању и
важности разумевања
текста
Упућивање ученика на
истраживачке методе у
раду

Рад са ученицима у
оквиру библиотечке
секције

- Ученици се лепо понашају у
библиотеци,
- Повећање броја ученика који
долазе у библиотеку у
слободно време

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Повеђање интересовања
ученика за истраживачки рад,
- % повећања урађених
пројеката и задатака уз помоћ
библиотекара у односу на
протеклу школску годину

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Током школске
године

библиотекар

Ученици, наставници,
стр.сарадници

Током школске
године

библиотекар

Ученици старијих разреда

Већина ученика уме да наведе
библиографске податке;
- Кратак тест на часу српског
језика
Ученици умеју да извуку
важне информације из
прочитаног текста и да их
презентују;
- Побољшање успеха ученика
у%
Ученици оспособљени да
самостално користе лексиконе,
речнике, енциклопедије;
- број ученика који се
пријављују за рад на
пројектима из разних области
Повећање интересовања
ученика за учешће у раду
библиотечке секције
- Повећан број ученика
чланова секције у односу на
претх.шк.год.
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Рад са родитељима/ старатељима

Остваривање сарадње
са родитељима у вези
са развијањем
читалачких навика
ученика /родитељски
састанци, анкетирање
родитеља
Уређење паноа за
родитеље

Повећано интересовање
ученика за читање;
Током школске
године

библиотекар

новембар

библиотекар

Родитељи ученика
-Повећан број издатих књига
необавезне лектире у односу
на протеклу школску годину;
Чланови библиотекарске
секције, родитељи ученика

Побољшано информисање
родитеља ученика за
активности школске
библиотеке;
- Број родитеља који се
интересују за рад библиотеке,
дају предлоге и активно
учествују у предлагању нових
идеја;

Рад са директором школе, стручним
сарадницима и персоналним или
педагошким асистентом

Учешће на стручним
већима

Директор стручни сарадници,
Персонални асистенти
Током школске
године

библиотекар

Побошано информисање
чланова већа о раду школске
библиотеке;
-

Припремање и учешће
у организовању
културних активности
школе

Школски тимови
Током школске
године

библиотекар

Број седница на
којима је библиотекар
узео учешће у
дискусији,
- Број презентација,
број донетих и
спроведених одлука;
- Број поднетих
извештаја о раду
школске библиотеке;
Допринето ефикаснијој и
бољој организацији прослава и
других културних
манифестација у школи;
-

54

број организованих

Учешће у интерном и
екстерном маркетингу
школе израдом паноа и
радом на веб страници
школе

Школски тимови
Током школске
године

Побољшано промовисање
школе;

библиотекар
-

Сарадња са надлежним институцијама,
организацијама и јединицом локалне
самоуправе

Сарадња са матичном
библиотеком града
Ваљева и Љига

ученици
Током школске
године

манифестација;
број поднетих
извештаја о одржаним
манифестацијама
број донетих
закључака

библиотекар

Број посета веб
страници школе;
Број остављених
коментара

Ученици ће упознати рад
великих библиотека;
Ученицима ће бити омогућено
позајмљивање нових издања
које школска библиотека није
у могућности да набави
-

Сарадња са локалном
самоуправом

Током школске
године

библиотекар

Директор школе

број ученика који су
посетили библиотеку
у Ваљеву или Љигу;
- Број књига
позајмљених из
љишке библиотеке;
Боље финансирање потреба
школске библиотеке;
- Повећање броја књига у
односу на претходну школску
годину

Вођење документације и стручно
усавршавање

Праћење и
евидентирање
коришћења литературе

Током школске
године

библиотекар

55

Благовремено информисање
свих корисника библиотеке о
свим догађањима;

у школској библиотеци

Вођење документације
о раду школске
библиотеке и
шк.библиотекара

Током школске
године

Учешће на семинарима

Током школске
године

Библиотекар

библиотекар

-Број чланова библиотеке;
- број издатих књига
Ефикаснији рад библиотекара,
лакше сналажење у
документацији, лакше
информисање свих корисника
библиотеке;
Праћење нових трендова у
раду школске библиотеке;
- број семинара и саветовања;
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22. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ

НАЧИН И
ПОСТУПАК
ОСТВАРИВАЊА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

Обука запослених из прве помоћи
Оспособоти одређени број запослених за пружање прве помоћи при
повређивању како ученика тако и запослених
Оспособити запослене за противпожарну заштиту
Учешће родитеља у поступку
прописивања мера , начина и поступка
заштите и безбедности деце и ученика
за време боравка у школи

Управљање отпадом и смећем

Обука помоћног особља о правилном и
безбедном коришћењу средстава за
хигијену
Укључивање родитеља ради
елиминисања могућег злостављања од
стране ученика према вршњацима и
према запосленима

Присуство предавњу,
вежбање,
Активан рада у Савету
родитеља

Усмено излагање ,
практичне вежбе
Правилно реаговање у случају пожара
Побољшање услова за безбедност и заштиту деце и ученика
Састанци СВ

Предавања

Усмено излагање,
презентација

Оспособоти помоћно особље за правилнои безбедно по здравље одлагање
отпадом и смећем

Предавања

Усмено излагање ,
презентација

Оспособоти помоћно особље да правилно и безбедном користи средстава
за хигијену

Усмено излагање

Елиминисање могућег злостављања од стране ученика према вршњацима
и према запосленима, избећи ризичне ситуације, оснажити ученике и
запослене за мирно решавање конфликата

Састанак са саветом
родитеља, родитељски
састанци
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23. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
У процес праћења и остваривања школског програма укључени су: наставници,
ученици, родитељи, стручни сарадници, стручне институције, директор, инспекцијски
и стручно-педаошки органи, у складу са законом.
Праћење остваривања школског програма у целини може се остварити кроз:
 самовредновање рада школе
 сталне састанке стручног актива
 праћење постигнућа исхода
 консултације са надзорницима за осигурање квалитета
 посете суседним школама и разменом искустава са њима
 реорганизацију циљева, исхода, садржаја, активности и метода
 израду тестова...
Податке и запажања о напредовању и развојним потребама ученика добићемо на
основу следећих питања:
 Да ли су ученици учили успешно?
 Да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду?
 Да ли су активности биле прилагођене ученицима?
 Да ли су наставна средства била прилагођена ученицима?
Одговори на ова питања добиће се на основу: посматрања ангажованости, активности,
кооперативности ученика, креативности и испитивања.
Испитивање ће бити:
 усмено (разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким
објашњавањем појава, појмова и процеса, јавним презентирањем самосталног
или групног рада, дискусијом, расправама, летећим усменим испитивањем целе
групе или одељења у форми кратких питања и одговора и сл.)
 писмено (диктати, краће писмено одговарање, контролни задаци, пригодни
неформални тестови)
 домаћим радовима
 разговором са ученицима у свим сегментима процеса учења и наставе.
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ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА


У прилогу документа.
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ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА


У прилогу документа
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