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1. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

                                                                         

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 

ОШ ''Десанка Максимовић“ припремио је стручни актив за развој школског програма. 

Основно образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма 

којег доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године. 

Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, односно 

програма одређених облика стручног образовања. Школским програмом обезбеђује се 

остваривање принципа циљева стандарда постигнућа, према потребама ученика и 

родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.  

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог 

законског заступника у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса 

и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког 

ученика. 

Језик на коме се програм остварује је српски. 

 

  

 1.1.  Полазне основе за израду Школског програма 

 

1. Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 

55/2013,101/2017, 27/2018 и 10/2019 –др.закон ) 

2. Закон о основама система образовања  и васпитања(''Службени гласникРС'' број 

88/2017, 27/2018 и 10/2019-др.закон) 

3. Правилници којима се регулише наставни план и програм за сваки наставни предмет 

по разредима 

 Школски програм израђен је у складу са Извештајем о раду школе, развојним 

планом као и образовним потребама ученика. 

 

1.2. Сврха програма образовања и васпитања 

 квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, 

математичке, 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 и 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 допринос демократском, економском и културном 

развоју друштва. 
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2. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
 

 Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

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

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које 

се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 

компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације 

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

изражавања свог мишљења; 

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

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима 

и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 

14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

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

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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2.1. Исходи образовања и васпитања  

 

 Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика 

очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног 

одговарајућег нивоа образовања и васпитања.  

 Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање 

образовања и васпитања.  

 Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:  

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној 

форми;  

2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;  

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности 

од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;  

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини;  

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;  

6) зна како да учи;  

7) уме да разликује чињенице од интерпретација;  

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама;  

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 

технологије;  

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;  

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног 

живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно 

у растућој разноликости друштава и решавању сукоба;  

12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 

приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;  

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који 

доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;  

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 

проблема разуме да нису изоловани;  

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног 

изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, 

књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

 Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-

васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, 

начине и садржаје рада. 
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2.2. Опште међупредметне компетенције  

 

 Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну 

примену.  

 Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, 

развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим 

ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и 

запошљавање и чине основу за целоживотно учење.  

 Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и 

васпитања у Републици Србији, су:  

1) компетенција за учење;  

2) одговорно учешће у демократском друштву;  

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према околини;  

6) одговоран однос према здрављу;  

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8) рад са подацима и информацијама;  

9) решавање проблема;  

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција.  

 

 

 

 

3. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
3.1. Школа и њена околина 

Основна школа ”Десанка Максимовић” је почела са радом у новом школском 

објекту у Ваљеву 28.11.1978. под називом ОШ: ”Ваљевски НОП одред”. Формирана је 

од ученика и радника бивше основне школе у Грабовици којој су се припојиле Попучке 

(као потпуна осморазредна школа) и око 300 ученика из основних школа ”Жикица 

Јовановић Шпанац” и ”Миша Дудић” из Ваљева. 

 Одлуком Савета за просвету СО Ваљево, а уз сагласност органа управљања 

школе у Доњој Грабовици и Попучкама, ове две школе су се интегрисале 1971. године. 

Седиште школе било је у Доњој Грабовици, а обе школе су радиле као осморазредне. 

Изгрaдњом нове школске зграде у Новом Насељу 1978. године, формирана је садашња 

школа ”Ваљевски НОП одред”, са седиштем у ул. Владимира Назора бр. 2.  

Низом својих активности, разноврсним облицима рада, изузетном сарадњом са 

друштвеном средином школа постаје све више историјски културно-просветни центар 

у својој средини. Одлуком Владе Републике Србије 22.8.2000. године, школа мења свој 

назив ОШ ”Ваљевски НОП одред” и добија нов назив  ОШ ”Десанка Максимовић”.  
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Основна школа ”Десанка Максимовић” обухвата подручја три Месне заједнице 

Ново Насеље, Доња Грабовица и Горић. Школа тренутно броји 658 ученика, 

распоређених у 26 одељења од првог до осмог разреда. Школу похађа око 80% ученика 

са градског подручја и око 20% ученика са сеоског подручја. Програмиране задатке 

школе остварује 59 радника.  

Ваљево је град са око 80 000 становника. Руинирана привреда довела је до 

лошег материјалног положаја већег дела становништва. Место на коме се школа 

налази, део је града под називом Ново Насеље. Окружење школе је такво да 

представља насеље у којем доминирају породичне куће. Од културних институција у 

околини школе лоцирана је само једна новоизграђена црква са прелепим двориштем, 

тако да су ученици упућени на коришћење културних садржаја у центру града. Школа 

има релативно добру саобраћајну везу са центром града, захваљујући поласцима 

аутобуског градског саобраћаја и линијских таксија.  

 Основна школа ”Десанка Максимовић” традиционално постиже запажене 

резултате из низа наставних области и ван наставних активности, на бројним 

такмичењима различитог ранга од Општине до Републике. Посебно запажене 

резултате, ученици ове школе, постижу у области физике, математике, страних језика, 

музичке културе, као и у области рецитаторске и драмске делатности и физичког 

васпитања. 

 Школа остварује изузетну сарадњу са друштвеном средином, како са Месним 

заједницама, тако и са низом организација на свом школском подручју 

 

3.2. Техничка опремљеност школе 

 

Основна школа ”Десанка Максимовић” је релативно нова грађевина са солидним 

радним простором, чија је величина за све области рада усклађена са захтевима из норматива 

школског простора. Све просторије су одговарајуће величине према броју ученика и одељења. 

Функционалност школског простора и одржавање, пружају прилично адекватне услове за 

реализацију васпитно-образовних задатака. 

 

Преглед школског простора: 

Назив просторије           Број просторија 

_____________________________________________________________ 

1. Учионице за продужени боравак     2 

2. Учионице за разредну наставу     8 

3. Кабинет за српски језик      2 

4. Кабинет за математику       2 

5. Кабинет за страни језик      2 

6. Кабинет за историју и географију    1 

7. Кабинет за физику      1 

8. Кабинет за веронауку      1 

9. Кабинет за хемију и биологију     1 

10. Кабинет за ликовну и музичку културу   1 

11. Кабинет за ТО прип.пр.      1 
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12. Библиотека са читаоницом     1 

13. Фискултурна сала са пратећим просторијама   1 

14. Кабинет за информатику и рачунарство   1 

15. Зубна амбуланта       2 

16. Ђачка кухиња са трпезаријом     1  

17. Наставничка канцеларија     1 

18. Канцеларија директор      1 

19. Канцеларија секретар      1 

20. Канцеларија рачуноводство     1 

21. Канцеларија стручни сарадници    1 

22. Простор за помоћне раднике     1 

22. Санитарни чвор       6 

23. Хол        1  

 

Остале просторије поредстављају канцеларијски простор специфичне намене: 

директор, секретар, рачуноводство, стручни сарадици, затим простор за помоћне 

раднике, санитарни простор, хол. 

У склопу школе ”Десанка Максимовић” су пространа игралишта,површине 2000 

м
2
, где су обележени терени за мали рукомет, кошарку, одбојку, што уз реновирану 

фискултурну салу нуди оптималне услове рада и бављења спорским активностима. 

Школа располаже солидном библиотеком, уз настојање сталног побољшања књижног 

фонда. Двориште школе украшава парк богат растињем и украсним биљем. 

Опремљеност школе различитим наставним средсвима не задовољава у 

потпуности потребе савремене концепције наставе. На основу процене опремљености 

наставним средствима у односу на норматив, констатовано је да је школа у целини 

опремљена са око 85% неопходних наставних средстава.  

Школа располаже следећим наставним средствима и опремом: 

Назив наставног средства              Број 

______________________________________________________________ 

1. Касетофон         6 

2. Графоскоп         2 

3. ТВ апарат          3 

4. Двд          1 

5. Пројектор         12 

6. Микроскоп         1 

7. Рачунар         28 

8. Грамофон         1 

9. Дигитална камера        1 

10. Штампач         6 

11. Лаптоп (рачунар)        12 

12. Интерактивна табла       1 

________________________________________________________________ 
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4. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

4.1. Наставни план за први циклус 
 

“Просветни гласник РС“ 10/2017 (14.12.2017)- утврђује се програм наставе и учеа за први 

разред основног образовања и васпитања почев од школске 2018/2019. године. 

"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020 

 

 

Р.б

. 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

 РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД

. 

ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни јез.-енгл. 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и 

друштв 

- - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и 

здравствено  

васп. 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Пројектна 

настава 

      1 36 

10. Дигитални свет 

 

1 36 1 36 1 36   

УКУПНО: А 20 

22
* 

720 

792
* 

21 

23
* 

756 

828
* 

21 

24
* 

720 

864
* 

21 

24
* 

720 

864
* 

 

Р.б

. 

Б. ИЗБОРНИ  

ПРОГРАМИ 

    

1. Верска нас / 

Грађанско 

васпит.* 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Чувари природе         

УКУПНО: Б       1            36      1         36    1           36            1            36 

УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, 

изборни програми и активности. 
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Р.б

. 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗР 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Редовна настава 21 756 21 756 21 756 22 792 

2. Пројектна настава**       1 36 

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

4. Додатни рад - - - - - - 1 36 

5. Настава у природи*** 7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7 -10 дана 

годишње 

 

Р.б

. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗР 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Час одељенског стар. 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активн.¹ 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Екскурзија 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 

 

*- ученик бира један од понуђених изборних програма 

**- пројектна настава је обавезна за све ученике 

***- настава у природи организује се у складу са важећим правилником 

¹- школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, 

медија и спорта 
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4.2. Наставни план за други циклус 
"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. правилник, 

1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017) 

Ред. 

број  

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

1.  Српски језик и 

књижевност __________ 

језик
1
 

5  180  4  144  4  144  4  136  

2.  Српски као нематерњи 

језик
2
 

3  108  3  108  3  108  2 68 

3.  Страни језик  2  72  2  72  2  72  2  68  

4.  Историја  1  36  2  72  2  72  2  68 

5.  Географија  1  36  2  72  2  72  2  68  

6.  Биологија  2  72  2  72  2  72  2  68 

7.  Математика  4  144  4  144  4  144  4  136  

8.  Информатика и 

рачунарство  

1  36  1  36  1  36  1  34  

9.  Техника и технологија  2  72  2  72  2  72  2  68 

10.  Ликовна култура  2  72  1  36  1  36  1  34 

11.  Музичка култура  2  72  1  36  1  36  1  34 

12.  Физичко и здравствено 

васпитање  

2  72+54  2  72 +54 3 108  3 102  

13.  Физика       2  72  2  72  2  68 

14.  Хемија            2  72  2  68 

УКУПНО: А  24-27*  918-

1026*  

25-28*  954-1062  28-31
* 

1008-1116
* 

28-30
* 

952-

1020
* 

 

  Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

            

1  Верска настава/ 

Грађанско васпитање
4
 

1  36  1  36  1  36  1  34 

2.  Други страни језик
5
 2  72  2  72  2  72  2  68  

3.  Матерњи језик/говор са 

елементима националне 

културе
6
 

2  72  2  72  2  72  2  68  

УКУПНО: Б  3-5*  108-

180*  

3-5*  108-180*  3-5*  108-180*  3-5*  102-

170*  

 

УКУПНО: А + Б  27-30*  1026-

1134*  

28-31*  1062-

1170*  

31-34
* 

1116-1224
* 31-33 1054-1122 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

Ред. 

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

1.  Редовна настава  27-30*  1026-

1134*  

28-31*  1062-1170*  31-34
* 

1116-

1224
* 

31-33
* 

1054-

1122
* 

2.  Слободне наставне 

активности
7
 

1  36  1  36  1  36  1  34 

3.  Допунска настава  1  36  1  36  1  36  1  34 

4.  Додатна настава  1  36  1  36  1  36  1  34 

   

 

Ред. 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  
СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  1  36  1  34 

2.  Ваннаставне активности
8
 1  36  1  36  1  36  1  34  

3.  Екскурзија  До 2 дана год.  До 2 дана год До 2 дана год До 2 дана год  До 2 дана год 

 

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

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

3
 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено 

васпитање. 
4
 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5
 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 
6
 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да 

изабере овај предмет али није у обавези. 
7
 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом 

рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које 

Школа нуди. 
8
 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 

културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина.  
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5. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

5.1. РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ 
 

Ред. 

бр. 

Презиме и име Звање Стручна 

спрема 

Радни 

стаж у 

образовањ

у 

Послови 

1. Јовановић Снежана 

 

професор Висока 29 директор 

 

 

5.2 НАСТАВНИ КАДАР –РАЗРЕДНА НАСТАВА 
  

 

Презиме и име 

 

Одељење 

Врста 

стручне 

спреме 

Године 

радног 

стажа у 

образова

њу 

 

Лиценца 

% 

ангажовања у 

школи 

Радосављевић Снежана 11 висока 17 Да 100 

Радуловић Сандра 12 висока 21 Да 100 

Ђуричковић Драгица 13 висока 27 Да 100 

Гошњић Јасмина 21 висока 20 Да 100 

Крунић Душица 22 висока 28 Да 100 

Гајић Драгица 31 висока 31 Да 100 

Гајић Миливој 32 виша 37 Да 100 

Исаиловић Стана 33 висока 36 Да 100 

Исаиловић Илија 41 висока 35 Да 100 

Митрић Зорица 42 висока 17 Да 100 

Лекић Нада 43 висока 36 Да 100 

Милутиновић Биљана Продужени 

боравак 

висока 7 Да 100 

Павловић Маријана Продужени 

боравак 

висока 13 Да 100 

 

5.3 НАСТАВНИ КАДАР – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 

 

Име и презиме 

Предмети 

које предаје 

Врста 

стручне 

спреме 

Године 

радног 

стажа у 

образовању 

 

Лиценца 

% ангажовања у 

школи 

Биљана Марковић Српски језик 

 

Висока 22 Да 100 

Ивана Стевановић Српски језик Висока 

 

/ Не 100 

Драгана Асановић Српски језик 

 

виша 32 Да 100 
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Марина Обреновић Немачки 

језик 

висока 7 Да 44,44 

Миланка Марковић Немачки 

језик 

висока 22 Да 100 

Милица Живковић 

Савић  
Енглески 

језик 

висока 27 Да 100 

Блаженка Вилотић Енглески 

језик 

висока 19 Да 100 

Олга Глушац Енглески 

језик 

висока 13 Да 55,55 

Биљана Ристановић 

 
Географија висока 19 Да 20 

Грана Mитровић 

 
Географија Висока 38 Да 100 

Раде Којић 

 
Историја висока 20 Да 100 

Александар Лукић Историја висока / Не 15 

 

Маја Младеновић 

 
Биологија Висока 15 Да 100 

Ивана Ребић 

 

Биологија Висока 1 Не 30 

Милош Исић 

 
Математика висока 17 Да 100 

Јована Вукотић Математика 

 

висока 3 Да 88,89 

Сузана Кезеле Бјеговић Математика висока 26 Да 100 

 Ана Игњатовић Хемија 

 

виша 8 да 60 

Зоран Вићентијевић 

  
ТиТ висока 19 Да 100 

Биљана Арсенић 

 
ТиТ 

 

висока 17 Да 100 

Драган Мандић  Ликовна 

култура 

висока 21 Да 75 

Миљана Гајић Музичка 

култура 

висока 7 Да 90  

Александар Ранковић Физичко 

васпитање 

висока 7 Да 90 

Ерика Јовановић  Физичко 

васпитање 

висока 23 Да 100 

Ана Вујић Информатика Висока 2 Не 100 

 

Здравко Спасојевић Верска 

настава 

Висока 16 / 20 

Мија Бојиновић Верска 

настава 

висока 13 / 100 

Милош Николић Физика висока / Не 40 

 

Драган Јанковић 

 
Физика висока 18 Да 60 

Ксенија Мутић Ликовна 

култура 

Висока 18 Да 10 
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5.4 ВАННАСТАВНИ КАДАР  

Ред. 

бр. 

 

Презиме и име 

 

Звање 

Стручна 

спрема 

Радни стаж 

у 

образовању 

 

Послови 

1. Савић Марија Педагог висока 16 школски 

педагог (50%) 

2. Обрадовић Данијела Психолог Висока (мр) 19 Школски 

психолог 

3. Ђурђевић Ивана Проф. 

Разредне 

наставе 

висока 17 библиотекар 

 

5.5  АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ 
 

Ред. 

бр. 

Презиме и име Стручна 

спрема 

Радни стаж Послови 

1. Павловић Бранка Висока 

 

25 секретар 

2. Maтић Вера средњa 30 шеф рачуновод. 

3. Сандић Милка средња 22 Административ

ни радник  

 

5.6. ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
Ред. 

бр. 

Презиме и име Стручна 

спрема 

Радни стаж Послови 

1. 
Матић Радица основна 1 

одржавање хигијене у 

школи 

2. Арсенић Гордана основна 2 одржавање хигијене у 

школи 

3. Радосављевић Милена основна 5 одржавање хигијене у 

школи 

4. Богићевић Загорка основна 31 одржавање хигијене у 

школи 

5. Mитровић Снежана основна 22 одржавање хигијене у 

школи 

6. Срећковић Славица основна 18 одржавање хигијене у 

школи 

7. Митровић Рада основна 9 одржавање хигијене у 

школи 

8. Филиповић Татјана основна 14 одржавање хигијене у 

школи 

9. Павловић Зоран 

 

средња 8 ложач-домар 

10. Ранисављевић Данка основна 2 одржавање хигијене у 

школи 

11. Ерић Милан КВ 5 ложач-домар и 

одржавање хигијене у 

школи 
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У ОШ „Десанка Максимовић“ запослен је потребан број наставника и стручних 

сарадника у односу на број ученика и наставно особље има прописане квалификације 

изузев изузев једног наставника математике. Број ненаставног особља је у складу са 

прописима и њихове квалификације за одређене послове су одговарајуће.  

 

 

 

6. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА 

НАЧИНИМА И ПОСУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
 

Програми обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и 

поступцима за њихово остваривање су саставни део овог школског програма, израђени 

на основу Просветних гласника и друге законске документације и чувају се у школској 

докуметацији (сваки разред посебно од 1. до 8.).  

 

 

7. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Програми допунске и додатне наставе, израђени на основу решења о расподели 

послова, саставни су део школског програма по разредима од 1. до 8. раз. 

  

 

8. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Циљеви културних активности школе 

Културне активности стварају услове и погодне животне и васпитне ситуације 

за стицање знања и афирмацију ученичких способности, васпитавају за друштвену 

активност и солидарност, развијају свест о потреби друштвеног ангажовања у 

решавању заједничких задатака и проблема, негују и развијају патриотску свест, стичу 

навику да присуствују културним активностима и развијају потребе за разним 

културним садржајима. Задовољавајући своја разноврсна интересовања, слободно се 

опредељујући и удружујући са другима у раду, ученици самостално и уз помоћ својих 

наставника, водитеља програма изграђују веома богат систем интересних колектива. 

 

 

ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Месец Датум АКТИВНОСТ Носиоци 

активности 

Докази  

 

IX 

16.09. Међународни дан 

озонског омотача 

Биолошка секција 

Панои, разглас 

Дечији радови 

припреме 

26.09. Европски дан језика 1-8 разред 

изложба радова 

на раз.  језицима 
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X 

6-12. 10. Дечја недеља- разне 

активности у школи и 

ван установе  

1-4 разред План деч.н. 

 

5.10. Међународни дан 

хране- изложба 

ликовних и литер. 

радова 

1-4 разред Дечији радви 

 Међународни месец школских 

библиотека 

5-8 разред 

Ак. Српск. ј. 

библиотекар 

Де. Радови 

Фотограф. 

припреме 

XI 10.11. Светски дан младих Ђачки парл. Панои 

радови 16.11. Међународни  Дан 

толеранције 

Ђачки парламент 

 

XII 

1.12. Светски дан борбе 

против АИДСа 

7-8  

Изложба, разглас 

припреме 

Крај 

дец. 

Новог. Представе 

У сусрет Божићу 

Учитељи 

вероучитељи 

фотографије 

I 27.01. Свети Сава- слава, 

програм и изложбе 

ученика 

Драмска сек. 

Рецитатори 

учитељи 

Фотографије 

Д.радови 

 

II 

14.02. Дан заљубљених-

рецитал љубавне 

поезије, изложба 

Рецитатори 

учитељи 

Д.радови 

припреме 

21.02. Међународни дан 

матерњег језика 

Актив српског 

језика 

Припреме 

Д. радови 

панои III 8.03. Дан жена-приредба 1-4 разред 

22.03. Светски дан вода- 

изложба, есеји 

Заштита жив. 

средине 

IV 7.04. Светски дан здравља 

Радионице 1-8 

Ђачки парламент 

педагог 

Припреме 

 

22.04. Дан планете Земље Чувари природе 

V 16.05. Прослава дана школе Сви ученици и 

запослени 

Фотограф. 

 

15.05. Међународни дан 

породице 

Педагог- 

родитељски с. 

Припрема 

посећеност 

31.05. Светски дан без 

дуванског дима 

Ђачки парламент 

панои 

Д. радови 

фотографије 

VI  Прослава за крај 

школске године 

ОЗ 

VIII  Свечани пријем 

првака 

Стручно веће 1. 

разреда 

 

Друге активности: 
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- Организација позоришних представа, концерата, сусрета са књижевницима, 

глумцима, музичарима, посете позоришту  

- Посете позоришних представа за децу  

-Посета Народном музеју Ваљево, споменик Стеван Филиповић, Интернационални 

студио „Трнавац” 

-Учешће у културним активностима на нивоу града - сарадња са Центром за културу 

(током године) 

- Организовање изложби ученичких ликовних радова  

- Изложбе ликовних радова  

- Изложба поводом Дана школе  

- Новогодишња изложба ученичких радова  

- Светосавска изложба ученичких радова  

- Новогодишњи вашар 

 

Носиоци активности: Тим за ваннаставне активности, одељенске старешине 

 

Напомена:  У школи ће се током године организовати побројане активности које се 

односе на посете разних културним и другим установама уколико за то буде постојала 

сагласност родитеља и уколико Законска и подзаконска акта и правилници буду 

усаглашени са досадашњим правним актима према којима школа организује и планира 

свој рад.  

 

 

 

 

 

 

9. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Циљеви  програма школског спорта и спортских активности: 

- Развој и практиковање здравог начина живота 

- Развој свести о важности сопственог здравља и безбедности 

- Развијање и стицање потреба неговања и развоја физичких спсобности 

- Превенција насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције 

 

Програмом школског спорта и спортских активности обухваћени су сви ученици 

школе уз сарадњу са јединицом локалне самоуправе. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским 

дисциплинама, прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

Програмом је планирано да месец септембар и мај буду недеље школског спорта и 

спортских активности. 
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Садржај рада 

 

Оријентаци-

оно 

време 

реализације 

или  

учесталост 

 

 

Носиоци 

посла 

 

Циљна 

група 

 

 

 

Очекивани 

ефекти плана 

и предлог 

критери-јума 

успешности за 

план 

 

Особа 

или тим 

који 

врши 

евалуаци

ју плана 

Области рада 

 

Планиране 

активности 

 

С
п

о
р

тс
к
е 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

   

 

Спортски 

дан на СРЦ 

“Петници“ 

 

Септембар 
Колектив 

школе 

Сви 

учени-

ци 

пливају једном 

од техника 

спортског 

пливања, 

поседује 

вештину 

самопомоћи у 

води и безбедног 

понашања у и 

око водене 

средине 

А
к
ти

в
 ф

и
зи

ч
к
о

г 
в
ас

п
и

та
њ

а 

 

Одбојка од 1. 

до  4. разреда 

и од 5. до 8. 

разреда 

Септембар 

Наставни

ци и 

учитељи 

Учени-

ци 

виших 

и 

нижих 

разреда 

Ученици играју 

спортску игру 

примењујући 

сложене 

елементе 

технике, 

испуњавајући 

тактичке задатке, 

учествује у 

организацији 

утакмице и суди 

на утакмицама, 

очекива се да 

знају тактику 

игре, систем 

такмичења, 

начин 

организовања 

утакмице. 

Очекивано је да 

ученици знају 

функцију и 

значај спортске 

игре, већи број 

правила, 

принципе и 

утицај тренинга 

 

Мали фудбал 

од 1 до 8 

разреда 

 

 

Септембар 

Наставни

ци и 

учитељи 

Учени-

ци 

виших 

и 

нижих 

разреда 

 

Баскет од 5 

до 8 разреда 

 

Септембар 

Наставни

ци 

физичког 

васпитања 

Учениц

и 

виших 

разреда 

 

Стони тенис 

од 5 до 8 

разреда 

 

Октобар 

Наставни

ци 

физичког 

васпитања 

Учениц

и 

виших 

разреда 

 

Школско 

такмичење у 

одбојци  5 и 

6 разред, и 7 

и  8 разред 

Октобар 

Наставни

ци 

физичког 

васпитања 

Учениц

и 

виших 

разреда 

Крос РТС-а 

од 1 до 8 

разреда 

Април 

Наставни

ци и 

учитељи 

Учениц

и 

виших 

правилно трче 

варијантама 

технике трчања 

на кратке, 
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и 

нижих 

разреда 

средње и дуге 

стазе и мери 

резултат 

 

Мини 

олимпијске 

игре од 1 до 

четвртог 

разреда 

Мај 

Наставни

ци и 

учитељи 

Учениц

и  

нижих 

разреда 

Ученици играју 

спортску игру 

примењујући 

сложене 

елементе 

технике, 

испуњавајући 

тактичке задатке, 

учествује у 

организацији 

утакмице и суди 

на утакмицама, 

очекива се да 

знају тактику 

игре, систем 

такмичења, 

начин 

организовања 

утакмице. 

Очекивано је да 

ученици знају 

функцију и 

значај спортске 

игре, већи број 

правила, 

принципе и 

утицај тренинга 

Школско 

такмичење 

између 4 

ватре од 1 до 

4 разреда 

Мај 

Наставни

ци и 

учитељи 

Учениц

и  

нижих 

разреда 

 

 

 

10. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:  

☺ развија и негује културу понашања 

☺ не толерише насиље и не ћути о њему 

☺ развија одговорност свих 

☺ обавезује на поступање све који имају сазнање о 

насиљу 

 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и 

документима које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу 

и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство 

просвете Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, 

којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе.  
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На основу овог Протокола школа за сваку школску годину формира Тим за 

заштиту ученика од насиља, који израђује Програм заштите, који је и саставни део 

Годишњег плана рада школе.  

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци 

и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се 

сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

 

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика. 

Форме у којима се јавља насиље су следеће: 

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: 

ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад 

оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл. 

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до 

тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства 

ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и 

подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са 

потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке 

којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, 

називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, 

изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика, 

као и други облици непријатељског понашања 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи 

се на следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, 

довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, 

игнорисање и неприхватање по било ком основу. 

Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање 

у ексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла 

(не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи 

потребе друге особе. 

Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање -ласцивно коментарисање, 

етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, 

телефонски позиви и сл.;навођење или приморавање детета/ученика на учешће у 

сексуалним активностима,било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално 

додиривање и сл.)или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам 

и сл.); коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике 

сексуалне експлоатације. 

Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља 

коришћењем информационих технологија (електронско насиље): поруке послате 

електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у 

форуме и сл. 



 23 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине 

или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им 

смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и 

зависан положај у односу на појединце и установу. 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања 

установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим 

областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, 

духовни, морални и  друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, 

усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, 

емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру 

разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може, 

са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, 

морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног 

надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво. 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа 

и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или 

сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког 

или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног 

развоја детета/ученика. 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се 

на: 

- право на живот, опстанак и развој 

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим 

Програмом 

- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и 

давањем могућности да искажу своје мишљење 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета 

живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, 

и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање ученика. 

 

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи: 

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног 

уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, 

непосредно окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем 

ученика, наставника и родитеља 

 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на 

препознавање насиља и злостављања 
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 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, 

препознавање и решавање проблема насиља 

 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у 

понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у 

учењу 

 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном 

реду 

 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих 

учесника у школском животу о томе 

 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да 

без излагања опасности врше пријављивање насиља 

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, 

учење социјалних вештина 

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних  

и групних разговора 

 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи 

 

Специфични циљеви у интервенцији: 

 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности  спровођења Програма заштите 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу 

вршњака 

 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су 

посматрачи насиља 

 

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели 

која следи. Такође, шематски су приказани кораци у процедури интервенисања на 

појаву насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од 

стране одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе. 

 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом 

појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности: 
 

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се 

насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван 

школе. 
 

Кораци у интервенцији су обавезујући. 
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1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је 

насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или 

поверавањем самог детета или треће особе. 
 

2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе 

надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора или помоћника, 

одељ.старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати 

МУП или здравствену службу.  
 

3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење 

напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без 

спомињања могућих последица и застрашивања. 
 

4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у 

догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима, 

педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовно-

васпитном систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о 

постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да 

буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа 

безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.  
 

5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, 

са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним наставником, при 

чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, 

водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. 

Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе 

(Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба 

донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и 

одговорности у самом поступању. 
 

6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: 

позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, 

закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере 

заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, 

обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се 

насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и 

писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису 

одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не 

буду укључени) 
 

7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих 

актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба, директор – у обавези 

су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима насиља 

достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и 

периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања, 

како би се пратило стање безбедности у школи. 
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ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА  

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉ 

НИВО 

АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАТОРИ ИНСТИТУ-

ЦИЈЕ КОЈЕ 

УЧЕСТВУ-

ЈУ 

ВРЕМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање  

постојећих  

ресурса 

Школе за  

стварање  

безбедног и  

подстицајног  

окружења  

 

 

 

 

 

 

Поштовање 

Посебног 

протокола за 

заштиту деце  

и ученика од 

насиља, 

злостављања  

и занемаривања 

у образовно-  

васпитним 

установама 

(ПП)  

 

- На нивоу Школе 

формиран Тим за  

заштиту деце од 

насиља  

- Школа има израђен 

Програм заштите 

деце од насиља  

- Успостављен ланац 

одговорности у  

ситуацијама насиља  

Сви наставници 

поседују писмена 

упутства о 

поступању у складу 

са Протоколом о 

заштити ученика од 

насиља 

Наставничко 

веће  

 

 

Стручна 

служба  

  

Школски тим 

за превенцију 

насиља  

 

Школски тим  

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локална 

заједница  

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

током 

2022/23-

2025/26. 

 

 

 

 

 

 

 

Обезбеђивање 

простора у  

којима бораве 

 ученици унутар 

Школе и у 

њеном  

непосредном 

окружењу  

  

-  Дефинисана и 

обезбеђена ризична  

места у оквиру 

зграде и дворишта,  

фискултурне сале и 

сл.  

 

- Обезбеђени 

ризични периоди 

дана и активности 

када долази до 

повећаног ризика по 

безбедност  

 

Школски тим 

за превенцију 

насиља  

Школски 

полицајац 

Школско 

обезбеђење 

Дежурни 

наставници 

 

 

 

Локална 

заједница  

 

Полиција  

   

 

 

 

Континуирано 

током 

2022/23-

2025/26. 

 

 Усклађивање 

школских  

докумената 

 

Програм заштите 

ученика од насиље 

саставни је део 

Годишњег плана 

рада школе  

Школски тим 

за превенцију 

насиља  

 

Школа, 

Школска 

управа 

Септембар 
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Стварање и 

неговање 

климе 

прихватања, 

толеранције и 

уважавања  

Обележавање 

Дана 

Толеранције 

 

Број деце која су 

обавештена 

Школски тим 

за превенцију 

насиља, ОС 

 

 

Школа 

Октобар 

 

Увођење Фер-

плеј турнира и 

такмичења у 

школски спорт 

на принципима: 

„свако са 

сваким“ и «сви 

побеђују 

- Дефинисана 

правила за фер-плеј  

турнире и такмичења 

у различитим  

спортовима  

- Одржано 20 часова 

физичког васпитања 

по принципима фер 

плеја 

Школски тим 

за превенцију 

насиља  

 

Наставници 

физичког 

васпитања, 

читељи 

  

 

Континуирано 

током 

2022/23-

2025/26. 

 

 

 

 

 

Укључивање  

различитих  

учесника  

образовно-  

васпитног  

процеса у  

превенцију и  

заштиту деце  

кроз наставне 

и  

ваннаставне 

активности 

Едукација 

(израда паноа и 

флајера) деце и 

родитеља за 

препознавање, 

реаговање и 

пријављивње у 

ситуацијама 

насиља 

Број ученика и 

родитеља који су 

укључени у обуку 

 

 

 

 

 

 

Школски тим 

за превенцију 

насиља  

 

 

 

 

 

 

Родитељи 

 

Школа 

Фебруар /март  

 

 

 

 

 

 

Увођење 

садржаја и 

метода  

рада за развој 

подстицајне и  

безбедне 

средине кроз 

наставне и  

ваннаставне 

активности:  

- Активности 

превенције 

насиља кроз 

редовну наставу 

(примери у 

прилогу овог 

акционог плана) 

-Организовањем 

ваннаставних, 

културних и 

јавних 

активности у 

простору Школе 

 

 

Свакодневни 

Број акција и 

активности Ђачког 

парламента 

посвећених заштити 

деце од насиља, 

формирању 

вршњачке мреже 

заштите, превенције  

и интервенције на 

нивоу одељења и  

шире заједнице  

- Задовољство деце 

квалитетом и  

врстом наставних и 

ваннаставних 

активности  

- Број прослава и 

других 

манифестација које 

се реализују ван  

ресторана и сличних 

места 

 

 

 

Размена 

 

 

Школски тим 

за превенцију 

насиља, 

учитељи, 

предметни 

настаници 

Ђачки 

парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски тим 

за превенцију 

насиља, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа и 

МУП 

 

Од фебруара 

до јуна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Садржаји програма 

 
Активности 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

У
С

П
О

С
Т

А
В

Љ
А

Њ
Е

 О
П

Е
Р

А
Т

И
В

Н
Е
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Н

У
Т

Р
А

Ш
Њ

Е
 З

А
Ш

Т
И

Т
Н

Е
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Р
Е

Ж
Е

: 
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п

р
о
в

о
ђ
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е 

п
о
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у

п
а
к

а
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р

о
ц
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у
р
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г
о
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а
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а
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и

т
у
а
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и
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а
си

љ
а
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в

и
д
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т
и

р
а

њ
е
 

- Наставници након 

заустављања насиља 

евидентирају случај, 

обавештавају одељенског 

стареш. 

Прекидање насиља, 

уклањање публике, 

позив у помоћ колега, 

милиција, 

...евидентирање 

-едукација свих актера 

школе у циљу 

сензибилизације на 

појаву и препознавање 

насиља,злостављања и 

занемаривања; 

- перманентно 

разрађивање начина и 

техника за праћење и 

процену предузетих 

мера и остваривање 

ефикасности; 

- сарадња са 

надлежним службама- 

Центар за социјални 

рад, МУП, Дом 

здравља, психолози, 

неуропсихијатри, 

Суд... 

 

 

- Ученици уочене насилне 

случајеве и ситуације 

пријављују дежурном 

наставнику, одељенском 

старешини 

Поверавање ученика 

наставнику, писмена 

пријава, кутија 

поверења, Ђачки 

парламент-разговор 

- Одељенски старешина 

обавља разговоре са 

учесницима насиља, 

евидентира и предлаже 

заштитне мере 

Разговор, исказивање 

јасног става о 

неприхватању насиља 

- Одељенски старешина 

информише родитеље, 

стручне сараднике, Тим, по 

потреби се остварује сарадња 

са спољним стручним 

службама 

Међусобно 

информисање, писани 

документи 

- ОС, стручни сарадници, 

Тим у зависности од нивоа 

насиља, обављају разговоре 

са учесницима насиља, 

родитељима, наставницима, 

евидентирају и предлажу 

заштитне мере 

По потреби 

разговори, 

индивидуални, 

групни 

- Тим се укључује по потреби 

и покреће процес заштите 

деце (процењује степен 

ризика, предлаже мере 

заштите и доноси одлуку о 

укључивању релебантних 

установа) 

 

 

 

На сатанку Тима 

контакт са 

школским 

полицајцем 

информација са 

школским 

полицајцем 

 

учитељи, 

предметни 

настаници 

Ђачки 

парламент 

 

током 

 

2022/23-

2025/26. 

 

 

 

 

 

- помоћ ученицима у 

стицању увида у 

персоналне проблеме и 

указивање  могуће 

начине њиховог 

решавања; 
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Рад са децом која врше 

насиље 

 

Кроз радионице, 

индивидуалне 

разговоре са од. стар-, 

педагогом, упути за 

стручна лица 

Рад и подршка деци која трпе 

насиље 

 

Кроз радионице, 

индивидуалне 

разговоре са од. стар-, 

педагогом, упути за 

стручна лица 

Оснаживање деце посматрача 

насиља за конструктивно 

реаговање 

Кроз радионице, ЧОЗ 

Саветодавни рад са 

родитељима 

Индивидуални или 

групни разовори са 

родитељима- одељ. 

старешина, педагог 

по потреби 

П
Р

А
Ћ

Е
Њ

Е
 Е

Ф
Е

К
А

Т
А

 

П
Р

Е
Д

У
З

Е
Т

И
Х

 М
Е

Р
а
 

Праћење понашања деце која 

су трпела насиље и која су се 

насилно понашала 

Посматрање, 

разговори 

 

Праћење сарадње са 

родитељима 

Анализа Тима за 

ЗУНЗЗ и Тима за 

сарадњу са 

породицом 

 

- Тромесечна анализа Тима о 

безбедности у школи (број и 

облици насилног понашања, 

предузете мере, сарадња са 

родитељима, другим 

службама...) 

Извештавање на 

тромесечјима на 

Наставничком већу 

 

ЕВАЛУАЦИЈА Евалуација интервентних 

активности и предлог измена 

Дискусија Тима, 

Наставничког већа 
 

 

 

 

ПРИМЕРИ ПРЕДМЕТА И НАСТАВНИХ САДРЖАЈА КОЈИ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА КРОЗ РЕДОВНУ НАСТАВУ 

 

 СРПСКИ ЈЕЗИК И 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Обрада различитих текстова и књижевних дела предвиђених програмом 

може бити оквир за анализу узрока и последица различитих видова 

насиља (један од циљева може бити уочавање односа моћи, сагледавње 

последица злоупотребе, замишљање могућих другачијих исхода и сл.. 

СВЕТ ОКО НАС И 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

Односи у породици, правила и обавезе чланова породице, развијање 

одговорног односа према друговима, заједници, окружењу и школским 

обавезама, поштовање одраслих, прихватање и уважавање различитих 

култура, могући конструктивни начини реаговања на ускраћивања. 
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ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

Уважавање разлика у физичким способностима и изгледу, јачање 

самопоуздања, развијање тимског духа, развијање спортског 

понашање такмичара, посматрача/навијача и тренера, пружање 

подршке саиграчима, спортско прихватање неуспеха и развој 

самоконтроле, поштовање фер-плеј игре. 

 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Прихватање карактеристика грађанског друштва, права и обавезе 

грађана, права и обавезе деце, развој друштвено-одговорног 

понашања, усвајање норми и прихватање последица њиховог 

кршења, развој свести о равноправности. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА Развијање толеранције, прихватање различитости, различитих вера, 

обичаја и др. 

 

ГЕОГРАФИЈА Прихватање и уважавање различитости учењем о различитим 

културама и обичајима, развијање саосећања и бриге о другима на 

основу примера хуманитарне помоћи угроженим подручјима – 

недостатак хране, воде, земљотреси, поплаве, последице ратова; 

људска и мањинска права у различитим државама, развијање 

способности правилног расуђивања расветљавањем мотивације и 

путева трговине људима и децом, родна равноправност, развијање 

поштовања етничког идентитета и припадности 

 

 ИСТОРИЈА Развој осећања сопственог идентитета, саосећања и бриге за друге 

анализом историјских догађаја, различитим виђењима истог догађаја, 

дебатовањем, упознавање са људским правима и начинима остваривања 

права, анализом историје развоја слобода и права појединих угрожених 

група (жена, деце, новинара, особа са инвалидитетом) и сл. 

БИОЛОГИЈА Стицање знања о психоактивним супстанцама које изазивају болести 

зависности, њиховим утицајима на организам и социјалне односе, 

формирање и развијање ставова, вештина и знања, која ће бити препрека 

негативном утицају вршњака у погледу коришћења ових супстанци, 

упознавање са појмовима и значајем емоционалне и социјалне 

интелигенције, развијање еколошке свести, изучавање техника 

указивања прве помоћи, развијање одговорног односа према 

животињама... 

 

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 

Министарство унутрашњих послова РС и МПНТР РС потписали су протокол о 

сарадњи на програму „Основи безбедности деце“ са циљем стицања и унапређења 

знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и 

шестог разреда.  

Програм ће реализовати обучени предавачи МУП-а на различите теме из области 

безбедности деце у саобраћају, полиција у служби грађана, насиље као негативна 

појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење 

интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине људима итд. 
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ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Дан толеранције 

- Обележавање 

- радионице 

Радионице 

Учешће 

Вршњачка 

едукација 

Припрема 

радионице, 

координише 

вршњачком 

едукацијом 

Реализовање 

радионица 

Израда паноа 

-Упознавање са појмом 

толеранције и толерантног 

понашања 

-Развијање емаптије 

-поштовање различитости 

 

Предавања и 

радионице из 

области 

превенције 

болести 

зависности 

 

Учешће деце 

7. и 8. разреда 

у програму 

 

Учешће 

наставника у 

реализацији 

програма, 

представници 

МУПа 

Реализовање 

радионица 

Израда паноа 

-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 

-упознавање ученика са 

значајем очувања 

репродуктивног здравља 

 

 

Радионице о 

репродуктивном 

здрављу  

Учешће деце 

5. и 6. разреда 

у програму 

Учешће 

наставника у 

реализацији 

програма, Дом 

здравља, 

Црвени крст 

Реализовање 

радионица и 

вршњачке 

едукације 

 

Обавештавање 

родитеља и 

разговор о 

ситуацијама 

употребе ПАС 

и/или 

испољавања 

ризичних облика 

понашања 

 

Разговори, 

размена 

информација Разговори ОС 

и предметних 

наставника  

Дан отворених 

врата, 

родитељски 

састанци 

Евалуација 

програма и 

евентуалне 

измене на основу 

документације 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

На састанцима, 

седници 

Наставничког 

већа  
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11. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

- Ваннаставне активности треба да омогуће ученицима да  своје склоности и 

интересовања задовоље укључујући се у различите активности. Тиме би се 

омогућило ученицима да квалитетније проводе своје слободно време и време у 

школи.  

-   На нивоу Одељенских већа I, II, III, IV разреда учитељи  у оквиру својих одељења  

реализују  различите ваннаставне активности (друштвене, хуманитарне, спортске, 

техничке...).  

- На нивоу Одељенских већа од V до VIII реализоваће се новинарско-литерарна, 

рецитаторска, саобраћајна, хор и друге активности. 

 

Програм рада хорске секције 

 

- Циљ и задаци секције: 

- Развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције свог 

и других народа, оспособљавање за хорско извођење музичког изражаја-једногласа, 

двогласа и двогласа са елементима трогласа, упознавање основа музичке 

писмености, развијање одговорности и тимског духа, стицање искуства јавног 

наступа, активно учешће у музичком и културном животу школе и локалне средине. 

-  

Тема/садржај Узраст Специфични 

циљеви и 

задаци 

Начин 

остваривања 

Реализатори 

Формирање 

хора (селекција 

ђака, подела по 

гласовима, 

вежбе дисања, 

вежбе за 

импостацију 

гласа) 

Ученици од 

трећег до 

осмог разреда 

оспособљавање 

за разумевање и 

могућности 

извођњеа 

музичког 

изражавања ( 

певања, 

слушања и 

свирања ) 

певање, 

свирање и 

основе музичке 

писмености, 

слушање 

музике и дечје 

стваралаштво 

Ученици и 

наставник 

музичке 

културе 

Увежбавање 

композиција (по 

деоницама и 

заједно, са 

инструментима) 

Наступи 

(Савиндан, Дан 

школе, У сусрет 

празницима, 

Хор фест) 
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 Пријем првака 

 Дечја недеља 

 “Михољско 

лето”Бранковина 

 Ликовна изожба 

поводом Дечје недеље 

 Приредба поводом Дана 

детета 

 Новогодишња представа 

(Културни центар) 

 „У сусрет празницима“ 

(наступ хора на дечјем 

одељењу ваљевске 

болнице) 

 Приредба  у част Светог 

Саве 

 Ликовна изожба 

поводом Св.Саве 

 Ваљевска смотра хорова 

 Приредба поводомДана 

шале 

 Посета промотивном  

концерту у музичкој 

школи 

 Обележавање Дана 

планете Земље 

 Посета 

Музеју,Пољопривредној 

школи,Метеоролошкој 

станици и касарни 

 

Утоку године 

могуће су гостујуће 

представе или одлазак у 

позориште у Београд 

 

Септембар 

 

Октобар 

 

Новембар 
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Јануар 
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Уређење ентеријера и 

екстеријера 

Недеља програмирања 
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Спортски дан 

Такмичење у оквиру 

школе у фудбалу 

,кошарци,одбојци и 

пливању. 

Родитељи на спортским 

теренима 

Светосавски крос 

РТС крос 

Две лиге у одбојци за 

шесте разреде 

Септембар, 

Јун 

Током године 
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Такмичење из матемике 

“Мислиша“ 

Такмичење из српског 

језика,историје,географије, 

биологије,информатике,ст

раног језика,саобраћаја и 

техничког 

Школско такмичење 

рецитатора 

-Такмичење “Кенгур” 

Општинско такмичење  

рецитатора 

-Такмичење “Архимедес” 

-Ваљевска смотра хорова 

Литерарни и ликовни 

конкурси на нивоу града 
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12. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Циљ програма професионалне оријентације: 

 Да помаже родитељима тј. старатељима и ученицима  у избору средње школе и 

занимања према склоностима и способностима ученика и да у том циљу прати њихов 

развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања.  

 Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима 

и њиховим родитељима, односно другим законским заступницима у избору средње 

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

саставу су стручни сарадници и наставници. 

 Тим за професионалну оријентацију интензивно реализује програм 

професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда.  

 Планом рада Тима, као и програмом професионалне оријентације, планиран је 

почетак рада у овој области још у млађим разредима кроз различите облике: 

предавања, радове ученика, радионице, разговоре, посете. 
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Професионална оријентација у I, II и III разреду 

 

 

Професионална оријентација у IV, V ,VI и VII разреду 

Садржаји програма 
Активности 

ученика  

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

ИГРЕ: 

играње различитих 

улога везаних за рад 

људи, имитирање 

хероја из дечије 

литературе, имитирање 

основних радњи у 

појединим занимањима 

(копање, брање воћа) 

РАДОВИ 

УЧЕНИКА 

ЛИТЕРАРНИ 

- Мој тата ради... 

Моја мама 

ради... 

- Кад одрастем 

бићу 

- Гледао сам 

како мајстор 

ради 

ЛИКОВНИ  

- Радови на тему 

занимања људи 

ИЗЛОЖБЕ 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, 

пише, црта, 

мотивише, прати 

активности 

ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

На часовима 

редовне 

наставе, 

нарочито 

кроз предмет 

Свет око нас 

и Природе и 

друштва 

Стицање 

квалитетних знања и 

вештина и 

формирање 

вредносних ставова, 

језичке, 

математичке, научне, 

уметничке, 

културне, техничке, 

информатичке 

писмености, 

неопходних за живот 

и рад у савременом 

друштву;  

Развој интересовања 

за партиципацију у 

свакодневним 

доживљајима 

везаним за живот у 

школи и породици 

 

РАЗГОВОРИ:Зашто 

човек ради,  

занимање родитеља, 

радни људи у мом 

месту, која смо 

занимања упознали 

за време распуста, 

упознавање 

занимања у школи 

(директор, секретар, 

рачунополагач, 

психолог, теткице) 

ПРЕДАВАЊА 

Развијање радних 

навика код ученика 

 Зашто човек ради? 

Својим радом 

улепшавамо околину 

и град 

Садржаји програма 
Активности 

ученика  

Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

.   РАЗГОВОРИ 

- колико занимања 

знамо  

- свако занимање има 

добре и лоше стране 

- које карактеристике 

треба упознати код 

РАДОВИ 

УЧЕНИКА 

ЛИТЕРАРНИ 

- Желео бих да 

будем 

- Свако 

занимање има 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

На часовима 

редовне наставе, 

кроз наставне 

предмете 

Стицање 

квалитетних 

знања и 

вештина и 

формирање 

вредносних 
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 Професионална оријентација у VIII разреду 

 

Садржаји 

програма 

Активност

и ученика  

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Самоспознаја 

Ученици 

слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

упоређују, 

цртају, 

одговарају 

на питања, 

дискутују, 

предлажу, 

користе 

рачунаре, 

праве 

паное, 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, 

Радионице 

 

Огласна табла 

за ученике 8. 

разреда 

 

Ученици треба да  кроз 

радионице, тестове, 

интроспекцију и саветовање 

препознају своје таленте, 

интересовања, вредности, 

склоности и могућности; 

Општициљ ове области је 

освешћивањеличнихафините

таи капацитетаученика у 

оквиру стицања реалне слике 

о себи.  

Информисање 

о занимањима 

Ученици треба да  истражују 

свет занимања и професија, 

која су знања, вештине и 

особине потребне за успешно 

занимања 

- родитељ прича о 

свом занимању  

добрих и лоших 

страна 

- Рекли су ми о 

занимању 

- Посао који ме 

испуњава 

задовољством 

ЛИКОВНИ 

- Радови на тему 

занимања људи 

ИЗЛОЖБЕ 

- Исечци 

чланака и слика 

из штампе о 

занимаљима 

људи на 

разредним 

паноима 

- Израда паноа 

са ученичким 

радовима 

радионице, 

информише, 

пише, црта, 

мотивише, 

прати 

активности 

ученика, 

подстиче на 

рад, објашњава, 

демонстрира 

ставова, језичке, 

математичке, 

научне, 

уметничке, 

културне, 

техничке, 

информатичке 

писмености, 

неопходних за 

живот и рад у 

савременом 

друштву;  

Развој 

интересовања за 

професионални 

свет 

ПРЕДАВАЊА 

- Занимања људи и 

главне привредне 

гране у крају 

- Како родитељи могу 

да помогну својој 

деци при избору 

занимања 

- Избор занимања 

ученика 

-Зависност успеха у 

раду од обдарености, 

радних навика, 

интересовања 

- На који начин се све 

могу упознати 

занимања 
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сарађују у 

групи или 

пару. 

 

пише, црта, 

мотивише, прати 

активности 

ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

бављење занимањем, какве 

могућности постоје на 

тржишту рада; 

Општи циљ ове области је 

стицање знања о различитим 

информационим понудама о 

школи и занимању, као и 

оспособљавање ученика да 

активно и самостално 

користе расположиве 

информације. 

Могућности 

школовања 

Радионице, 

организација 

посета свим 

средњим 

школама у 

Ваљеву 

Ученици треба да  се 

упознају са могућностима за 

школовање - школама, 

факултетима и другим 

образовним установама и 

сазнају како изгледа 

школовање за њихово 

жељено занимање; 

Општи циљ је упознавање 

ученика са начинима 

информисања о 

могућностима школовања. 

Реални 

сусрети 

Ученици 

одлазе на 

реалне 

сусрете, 

присуствуј

у излагању 

експерата, 

постављају 

питања, 

учествују у 

неким 

практични

м  

активности

ма. 

Наставник 

организује 

долазак 

експерата, 

организује 

одлазак деце у 

друге школе или 

установе 

(организације) 

охрабрује 

ученике да 

постављају 

питања. 

 

 

Сусрети са 

експерима у 

школи и/или 

одласци у 

друге школе 

или 

организације 

Ученици треба да  се 

упознају са представницима 

жељених занимања и радним 

окружењем, испробавају 

поједине радне задатке и 

распитују се о занимањима и 

потребном школовању; 

Општи циљ ове области је 

упознавање са светом рада и 

опробавање ученика у 

аутентичним систуацијама у 

свету рада 

Одлука о 

избору 

занимања 

Ученици 

слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

радионице 

 

Ученици треба да  боље 

познају себе, имају потребне 

информације и да су 

сигурнији у доношењу 
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упоређују, 

цртају, 

одговарају 

на питања, 

дискутују, 

предлажу, 

користе 

рачунаре, 

праве 

паное, 

сарађују у 

групи или 

пару. 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, 

пише, црта, 

мотивише, прати 

активности 

ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

одлука. 

Општи циљ је оснажити 

ученике  да самостално 

донесу одлуку о даљем 

школовању и занимању. 

 

 
  

Педагог и психолог прате напредовања ученика посебно оних са израженим општим и 

специјалним способностима и њихово професионално усмеравање. 

 

У оквиру професионалне оријентације са ученицима 8. разреда стручна служба 

школе обавља испитивање професионалних интересовања и по потреби ради 

индивидуалне саветодавне разговоре и тестирања професионалних интересовања.  

Ученици се редовно обавештавају путем огласне табле и сајта школе о свим важним 

информацијама из области професионалног информисања. У складу са 

интересовањима и потребама ученика организју се посете у све средње школе на 

територији града Ваљева.  
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13. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Циљ здравствене заштите 

Здравствена заштита ученика посебно у обављању лекарских прегледа деце која 

полазе у први разред, спровођење редовних систематских прегледа и вакцинација у 

складу са законом. 

Активности: 

- Систематски прегледи ученика 1,3,5,7, разреда 

- Контролни систематски прегледи ученика 2,4,и 6 разреда 

- Систематски прегледи ученика који иду на рекреативну наставу 

- Систематски прегледи ученика 8 разреда за упис у средњу школу 

- Систематски прегледи зуба свих ученика од 1. до 8. разреда од стране 

стоматолошке службе у школи 

- Редовне контроле зуба и интервенције по потреби 

- Предавања за ученике од 1. до 8. разреда везане за здравствену заштиту од стране 

патронажне службе Дома здравља и Завода за јавно здравље (у складу са њиховим 

програмом- у ходу се најављују) 

- Изложбе дечијих ликовних и литерарних радова везане за здравствену заштиту: 

Месец правилне исхране, заштита животне средине. 

 

 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Систематски прегледи 

ученика и вакцинација 

 

Редовни систематски 

прегледи,  

Здравствена заштита, Развијање 

свести о важности превенцији 

заштите здравља  

Систематски прегледи 

ученика који иду на 

рекреативну наставу, 

летовања... 

прегледи пред одлазак у 

школу у природи, на 

екскурзије, летовања, 

зимовања 

Здравствена заштита 

Стоматолошки 

систематски прегледи и 

санација 

Редовни прегледи код 

школског стоматолога,  

Развијање свести о важности 

превенциј и заштите здравља уста и 

зуба 

Континуирана сарадња са 

ЗЗЈЗ, Црвеним крстом,  

Предавања, трибине, 

радионице 

Развијање свести о здравим 

стиловима живота важности 

превенције, здраве исхране,  
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14. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Циљеви и активности програма: 

- да школа са надлежним установама брине о социјалној заштити  ученика и 

осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите  

- да пружа помоћ ученицима са поремећајима у понашању, склоним 

прекршајима, да води евиденцију о тим ученицима и да заједно са надлежним 

предлаже решења 

-да пружа помоћ васпитно запуштеним или угроженим ученицима, 

ученицима који долазе из породица у којима су евентуално нарушени породични 

односи, да врши надзор над родитељским старањем и по потреби предлаже 

издвајање из примарне породице 

- да упознаје и прати социјалне прилике ученика и да изразито тешке 

случајеве упућује на који начин да остваре своја социјално-заштитна права 

- да утврђује социјално-економски статус родитеља 

- Да упућује родитеље на начин остваривања права 

- да кроз обилазак и кућне посете проблематичним породицама, са 

социјалним радником, обезбеде ефикасну помоћ и сарадњу школе, родитеља и 

социјалне установе 

 

Садржаји програма 
Задужени  

наставник 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Праћење социјално-

економских прилика 

ученика и упућивање на 

остваривање социјално-

заштитних права 

Одељенске 

старешине, 

педагог 
Интервјуисање 

родитеља, разговори 

-брига о социјалној 

заштити и помоћ у 

остваривању права 

Покретање 

хуманитарних акција за 

помоћ ученицима са 

неповољним социо-

економским статусом  

Одељенске 

старешине, 

Ђачки парламент 
Иницијатива, 

обавештење 

- Развијање 

хуманости, 

емпатије 

Покретање 

хуманитарних акција, по 

исказаној иницијативи- 

за лечење, књиге итд. 

Ђачки парламент 

и Тим за 

социјалну 

заштиту 

Иницијатива, 

обавештење, 

извештаји 

- Развијање 

хуманости, 

емпатије 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Одељенске 

старешине, 

педагог- по 

потреби 

Дописи, обавештења 

-брига о социјалној 

заштити и помоћ у 

остваривању права 
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Праћење и рад са 

ученицима са 

проблемима у 

понашању, склоним 

прекршајима 

Одељенске 

старешине, 

педагог- по 

потреби 

Разговори, анкете, 

тестови 
Брига о ученицима са 

проблемима у 

понашању Сарадња са Полицијском 

управом у вези ученика 

са проблемима у 

понашњу 

Одељенске 

старешине, 

педагог- по 

потреби 

Дописи, обавештења 

Праћење ученика који 

раде поИОП-у и сарадња 

са Тимом за инклузивно 

образов. 

Од.старешине, 

педагог 
Евалуације ИОП-а 

Брига о ученицима са 

тешкоћама у учењу и 

упућивање на 

остваривање њихових 

права 

Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

Од.старешине, 

педагог 
Састанци, дискусије, 

предлози мера 
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15. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Циљ: 

- Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести као и 

очување природних ресурса; 

- Упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике; 

- Школски допринос заштити животне средине кроз локалне еколошке акције, заједничке 

активности школе, родитеља и јединице локалне самоуправе 

 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВ. ВРЕМЕ 

Чишћење и уређење 

школског дворишта 

1-4 РАЗРЕДИ 

учитељи 

У 1. у полугодишту 

Вађење стабала сувих 

четинара и сађење младих 

стабала украсног дрвећа 

8. разреди  

Наставници биологије 

Надлежни органи 

У 1. полугодишту 

Озелењавање учионица и 

оних ходника школе у 

којима је то дозвољено од 

стране противпожарне 

инспекције 

5. разреди 

Наставници биологије 

У 1. у полугодишту 

Одржавање акваријума у 

холу школе 

Драгица Ђуричковић Током године 

Израда паноа са еколошком 

тематиком 

1-4 РАЗРЕДИ    учитељи 

8. разред 

Обележавање битнијих 

датума 

Озелењавање учионица и  

ходника школе  

 

5.и 6. разред 

 

1. и 2. полугодиште 

Обележавање националног 

дана без дуванског дима 

 

1. до 4. разреда Мај 

Отпад и рециклажа, 

прикупљање секундарних 

сировина 

ОС и ученици и библиотекар 2 пута у току школске 

године 
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16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
ЦИЉ: Циљ је сарадња са локалном самоуправом која се реализује на основу програма 

сарадње са локалном самоуправом, односно месном заједницом и општином, а који чини део 

школског програма. Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне 

самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржаје и начине сарадње, 

нарочито о питањима од којих зависи рад школе. 

 

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Запослени у школи, односно директор, стручна служба, 

наставници разредне и предметне наставе и ученици школе 

 

 У циљу задовољена потреба ученика у реализацији планираних садржаја рада школа 

ће у наредном периоду остварити сарадњу са различитим институцијама и организацијама 

из окружења.  

 

 

Сарадња са организацијама и институцијама у 

окружењу школе 

Време Носилац 

посла 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 

Током године Директор 

Општина Ваљево 

 

Током године Директор 

 

Дом здравља у Ваљеву 

 

Током године 

Директор 

Стручни 

сарадници 

ОС 

 

Центар за културу Ваљево 

 

Током  

године 

Директор 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

 

Национална служба за запошљавање 

 

Током године 

Директор 

Секретар 

Стручни 

сарадници 

 

Спортско рекреативни центар „Петница“ 

 

Током године 

Директор 

Наст. 

физичког 

васпитања 

 

 

Ваљевска гимназија и средње стручне школе оппштине 

Ваљево у оквиру програма професионалне оријентације 

 

Током године 

Стручни 

сарадници, 

ОС 8. разреда 

МУП Ваљево Током године Директор 

Стручни 

сарадници 

Црвени Крст Ваљево Током године Директор 

Стручни 

сарадници 
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Центар за социјални рад „Колубара“ Током године Директор 

Стручни 

сарадници 

Друштво истрживача „Владимир Мандић Манда“ Током године Директор 

Стручни 

сарадници 

Истраживачка станица „Петница“ Током године Директор 

Стручни 

сарадници 
Градски музеј Током године ОС 

 

 

 

17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

У склопу бројних утицаја на младу личност породица је била и остала веома 

значајан фактор и најпоузданији сарадник школе. Заједничким радом породица и 

школа могу да појачају позитивно деловање свих осталих фактора васпитања, а 

својим пропустима у раду могу да отворе врата за њихово негативно деловање. 

 

Циљ програма сарадње са породицом: 

Подстицање и неговање партнерских односа са родитељима, тј. старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

 

 Према садржају и карактеру рада планирају се следећи основни облици 

сарадње породице и школе: 

- Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и 

индивидуални контакти) 

- Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних облика рада 

- Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и 

саветодавни рад) 

- Учешће у доношењу одлука кроз рад Савета родитеља,чији је план рада саставни 

део Годишњег плана рада школе.  

Школа ће организује и дане „отворених врата“ за сарадњу са родитељима, а детаљан 

распоред је саставни део Годишњег плана рада школе. 
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ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Одељењски 

родитељски 

састанци  

*Информације о почетку 

школске године са 

родитељима ученика 1.р.  

*Одабир изборних 

предмета који ће се 

изучавати у 1.р.  

VIII  Директор, ОС 1.р., 

вероучитељ, наст. 

енгл.језика  

Одељењски 

родитељски 

састанци  

*Информације о почетку 

школске године и 

припремама за рад  

*Избор члана Савета 

родитеља школе  

IX  ОС  

Одељењски 

родитељски 

састанци  

*Разматрање успеха уч. 

на крају 1. класиф. 

периода и подела 

мишљења о 

напредовању и 

постигнућима уч. у 

писаном облику.  

XI  ОС  

Одељењски 

родитељски 

састанци  

*Саопштавање успеха 

уч. на крају I полуг. и 

подела књижица и 

мишљења о 

напредовању и 

постигнућима уч. у 

писаном облику.  

I  ОС  

Одељењски 

родитељски 

састанци  

*Разматрање успеха уч. 

на крају 3.класиф. 

периода и подела 

мишљења о 

напредовању и 

постигнућима уч. у 

писаном облику.  

IV  ОС  

Одељенски 

родитељски 

састанак  

*Реализација екскурзија 

ученика  

-правила понашања  

V  Директор  

 

 

 

Сарадња за Дан 

школе  

*Свечана додела 

диплома и награда 

ученицима  

16.V Директор, ОС, 

наставници 

Одељењски 

родитељски 

састанци  

*Саопштавање успеха 

уч. на крају II полугод. и 

подела мишљења о 

напредовању и 

постигнућима уч. у 

28. VI  ОС  
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писаном облику.  

 

Индивидуални и 

групни разговори  

Саветодавни и 

информативни рад са 

родитељима према 

актуелној проблематици 

Током 

године  

ОС, стручни 

сарадници, 

директор  

Појачан васпитни 

рад 

Реализација појачаног 

васпитног рада у 

сарадњи родитеља и 

ученика 

Током 

године  

ОС, стручни 

сарадници, 

директор 

Рад Савета 

родитеља  

*Обављање послова и 

надлежности 

прописаних правним 

актима  

Током 

године  

Директор  

Дан отворених 

врата  

*Индивдуални 

разговори родитеља и 

предметних наставника  

Једном 

недељно  

Наставници  

Учешће у 

активностима 

школе  

*Позивање родитеља на 

активно учешће и 

присуство свим 

школским активностима, 

приредбама и 

свечаностима  

Током 

године 

носиоци 

планираних 

активности  

 

Анкетирање 

родитеља  

 

*Анкетирање родитеља 

–задовољство 

програмом сарадње са 

школом  

*Анктирање родитеља у 

процесу 

самовредновања  

2 пута 

годишње  

 

ОС, стручни 

сарадници, 

директор, Тим за 

самовредновање  

 

Сарадња са 

родитељима 

даровитих ученика 

Пружање помоћи у 

благовременом 

откривању даровите 

деце и указивање на 

могућност њиховог 

даљег општег и  

професионалног развоја. 

Током 

године 

ОС, предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Сарадња са 

родитељима у 

области 

професионалне 

оријентације 

ученика 

Информисање родитеља 

о избору занимања деце, 

на основу показаних 

способности, 

интересовања и жеља 

ученика. 

Током 

године 

ОС, предметни 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Сарадња са 

родитељима 

ученика којима је 

Информисање и 

пружање потребне 

помоћи и спровођењу 

Током 

године 

ОС, предметни 

наставници, 

стручни 
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потребна додатна 

подршка у 

образовању 

процедура за 

остваривање права на 

додатну подршку 

сарадници, СТИО 

 

 

 

 

 

 

18. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

 

Циљ: 

 Савлађивање и усвајање дела наставног плана и програма непосредним 

упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини упознавање 

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

и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

Задаци: 

 проучавање објеката и феномена у природи 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

односима 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским 

вредностима; спортским потребама и навикама; позитивним социјалним односима 

 схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

 Школа ће у наредном периоду реализовати екскурзије у  трајању од 1-2 дана. 

  Екскурзија се изводи као ваннаставна активност у циљу упознавања наше земље    

историјских, културних и других садржаја који се уче кроз наставни процес. 
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НАПОМЕНА: Наведене су релације  које су до сада биле уобичајене. У годишњем плану 

рада за сваку годину понаособ, постои могућност мењања. 

 

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

   У плану је реализација наставе у природи у трајању од 7 дана. Настава ће бити 

изведена на планини (Златибор и Дивчибаре) у одељењима нижих разреда која буду 

испунила прописане услове за извођење Наставе у природи. 

 

 

 

 

Разред Релација Време Број дана 

1. Ваљево – Дивчибаре - Ваљево 
Мај-јун 

 
1 

2. Ваљево-Београд -Ваљево 
Мај 

 
1 

3. 

Ваљево-Тршић- Троноша –Крупањ 

- Добри поток - Ваљево 

 

Мај 1 

4. 

Ваљево -Рисовачка пећина-Топола-

Опленац –Аранђеловац-Лазаревац-

Ваљево 

Мај 1 

5. 

Ваљево-Каона-Златибор-Mokра 

Гора-Дивчибаре-Ваљево 

 

Мај 1 

6. 

Ваљево- Крушедол-Сремски 

Карловци-Петроварадин-Нови Сад 

–Шабац-Ваљево  

Мај 1 

7. 
Ваљево-Краљево-Жича – Врњачка 

Бања - Горњи Милановац - Ваљево 
Мај 1 

8. 

Ваљево- Шабац- Хопово – Нови 

Сад – Суботица – Палић – Нови 

Сад – Шабац - Ваљево 

 

Мај 2 
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Излети и посете: 

 

Место Циљ посете Корелација Разред 

КАЊОН РЕКЕ 

ГРАДАЦ 

изглед околине, промене у природи, 

животне заједнице, понашање у групи, 

поштовање правила понашања у природи, 

правила кретања пешака 

Биологија, Свет око 

нас, Природа и 

друштво, Српски 

језик, физичко... 

I-VIII 

МУЗЕЈ И 

МУСЕЛИМОВ 

КОНАК 

значајне личности нашег краја, уочавање 

значаја музејских поставки, културно 

понашање на јавном месту 

Историја, српски 

језик,  

III-VIII 

ПАРК ПЕЋИНА изглед околине, промене у природи, 

животне заједнице, спортска такмичења 

Биологија, Свет око 

нас, Природа и 

друштво, Српски 

језик, физичко... 

I-VIII 

ПЕТНИЦА пећина, истраживачка станица, природна 

станишта, култивисана станишта, 

уочавање одлика рељефа, развијање 

спортског духа, базени 

Биологија, 

географија, физичко 

васпитање 

V-VIII 

МЕТЕОРОЛОШКА 

СТАНИЦА 

упознавање са временским приликама 

нашег краја и стицање знања о 

метеоролошким појавама 

Чувари природе, 

Свет ок онас, 

природа и друштво 

I- IV 

ПОЉОПРИВРЕДНА 

ШКОЛА 

Упознавање са гајењем воћа, поврћа и 

житарица, лековитог и украсног биља, 

као и животиња 

Чувари природе, 

Свет ок онас, 

природа и друштво 

I- IV 

СПОМЕНИЦИ 

ЗНАМЕНИТИМ 

ЛИЧНОСТИМА 

Живојин Мишић, Прота Матеја 

Ненадовић, Алекса Ненадовић, Десанка 

Максимовић, Милован Глишић 

Природа и друштво, 

српски језик, 

историја 

I-VIII 

 

 

 

19.  ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

   

ЦИЉ 

 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприноси остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада, реализујући 

програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и 

уметничких аспеката образовања.  

Школски библиотекар подстиче промовисање читања и самосталност ученика у 

учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености за ученике и 

наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, 

школског библиотекара и локалне самоуправе.  

Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и 

развијање информационе писмености. Читање и разумевање прочитаног су основни 

услови за успешан процес учења у школи. Зато је важно развијати читалачке 

вештине ученика, подстицати ученике на читање из забаве и задовољства и 
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развијати естетске вредности. Информациона писменост подразумева разумевање 

потребе за информацијом, проналажење одговарајуће информације и правилну 

употребу информације из различитих извора информација. 

Сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних садржаја 

више предмета у подручју читалачке и информационе писмености кроз различите 

активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске 

и пројектне наставе, организовање радионица. 

Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика библиотекар 

сарађује са наставницима у организовању програма/активности за развијање 

социјалних вештина, промовисање здравог стила живота, промовисање заштите 

човекове околине и подстицање професионалног развоја ученика, као и у 

организовању превентивних активности које доприносе безбедности у школи. 

 

ЗАДАЦИ 

Школски библиотекар доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако 

што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања 

и праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, и као члан 

школских тимова има задатке:   

развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника, 

развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота, 

сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју, 
 

Школски библиотекар учествује у пословима: 

 пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и 

оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са 

њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

 стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком 

фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 

стваралачке способности и креативности код ученика,  

 обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 

примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија, 

 припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са 

посебним потребама и посебним способностима, 

  инвентарисање и сигнирање, класификација библиотечке грађе и други 

послови 

 коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 
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 заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична  ревизија 

фонда. 

 рада са наставницима, 

 рада са ученицима, 

 рада са родитељима, односно старатељима, 

 рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика, 

 рада у стручним органима и тимовима, 

 сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

 вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање 

 

 

20. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 

Индивидуални образовни планови чине саставни део школског програма и чувају 

се у посебној школској документацији. Ови планови су процесни, тј. током школске 

године се допуњују (опсервација првака прва три месеца, решења ИРК...).  

 

 

21. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

У школској документацији постоји Правилник о безбедности и одговорности на 

раду, као и Правилник заштите од пожара, израђен од стране фирме „Мертек“ у 

сарадњи са представницима школе. 
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22. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

 МИСИЈА ШКОЛЕ: Ми смо школа која пружа квалитетно образовање и 

васпитање у циљу развијања индивидуалних карактеристика свих ученика и давања 

једнаких шанси свима за успешну интеграцију у савремено друштво. Школа која 

негује и подржава даровите ученике, место где се негује љубав, хуманост, 

пријатељство, разумевање између наставника и ученика и међусобно поштовање, уз 

уважавање различитости. Отворени смо за сарадњу са свим интересним групама и 

институцијама у окружењу.  

 ВИЗИЈА ШКОЛЕ: Тежимо да постанемо савремена школа, која непрекидно 

унапређује квалитета образовно-васпитног рада коришћењем савремених облика и 

метода рада, која код ученика развија функционална знања и све међупредметне 

компетенције и која негује тимски рад. У наредном периоду радићемо и на 

побољшању маркетинга и промоције школе. Руководство школе ће се залагати за 

дугорочни педагошки развој школе и побољшање безбедносних услова свих 

ученика и наставника. 

 

С обзиром да је школа Развојним планом предвидела низ активности у циљу 

унапређења квалитета васпитно-образовног рада, између осталог и тематску, 

пројектну и амбијенталну наставу, планира се спровођење различитих активности 

којима се остварује међупредметна повезаност и доприносуи остваривању 

поменутих облика наставе. Излети у природу са циљевима који нису искључиво 

еколошки, већ прате и садржаје наставе српског језика, света око нас, географије, 

физичког васпитања итд. као и посете Народном музеју, метеоролошкој станици, 

Пољопривредној школи, цркви, као ресурсима у нашем окружењу. У Годишњем 

плану рада школе за сваку годину биће истакнуте детаљно планиране активности, а 

у годишњим и оперативним плановима наставника биће детаљно планирани 

поменути видови наставе. 

Такође, планиране су и активности Ученичког парламента у циљу вршњачке 

едукације на теме из области превенције насиља, дигиталног насиља и здравих 

стиловаживота.
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На основу чл. 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

Гласник РС“ бр. 88/2017 , 27/2018 и 10/2019 -др.закон ) и чл. 27. Закона о основном 

образовању и васпитању  („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 ,101/2017, 27/2018 и 10/2019) и  

чл 52. Статута Oсновне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву,  

Наставничко веће на седници одржаној дана 24.06.2022. године  донело је 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се у целости УВОД Школског програма Oсновне школе „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву за период 2022/2023.-2025/2026.  годину. 

 

Донет је на основу  наставног плана и програма у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БР-__________      директор школе 

_____________ год      _________________________ 

Ваљево            Снежана Јовановић 
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На основу чл. 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

Гласник РС“ бр. 88/2017 , 27/2018 и 10/2019 -др.закон ) и чл. 27. Закона о основном 

образовању и васпитању  („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 ,101/2017, 27/2018 и 10/2019) и  

чл 52. Статута Oсновне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву,  

Школски одбор на седници одржаној на дан 30.06.2022. године донео је 

 

 

 
 

О Д Л У К У 

 

 Усваја се у целости УВОД Школског програма Основне школе „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву за период  2022/23. – 2025/2026. годину. 

 

 Донет је на основу наставног плана и програма у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БР.__________________     Председник Школског одбора 

 

________________ год.     ___________________________ 

 Ваљево       Илија Исаиловић 

 


