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Увод 

  

  

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ у Бору је установа која образује и 

васпитава ученике са сметњама у развоју и инвалидитом. 

Почеци специјалног школства у граду везују се за 1960. годину када је почело са радом 

прво одељење за глуву и наглуву децу при основној школи „Вук Караџић“. Био је то трновит 

пут. Прво помоћно одељење за ментално заосталу децу формирано је 1965. године при 

основној школи „Бранко Радичевић“ која је настала из потребе да се помогне деци која су 

имале знатне потешкоће у праћењу наставе и која нису могла да савладају градиво предвиђено 

планом и програмом за редовну школу. Постојало је истурено одељење у селу Злот за ученике 

првог циклуса које је бројало 15 ученика. Први наставници дефектолози у школи: Анка 

Чемерикић, Бојана Станојевић, Љубинка Ћирић, Арсић Стојанка и Соколовић Стевана. 

 Основна школа  је регистрована Одлуком СО Бор бр.5059 од 12.07.1968. године као 

Основна школа за децу и омладину лако ментално ометену у развоју као самостална 

институција.  1971. године доноси се Одлука о промени имена у специјалну основну школу 

„25.мај“. Школа опет мења локацију и сели се у Раднички универзитет при основој школи 

„3.октобар“. 1978. године отвара се предшколско одељење, које је радило до 2002. године.Због 

ширења површинског копа, 1979. године, Школа је пресењена на данашњу локацију.  

Дана, 02.02.1993. године Школа мења име у основну специјалну школу „Видовдан“, а 

након тога Решењем Министарства просвете РС 022-05-159/95-03 од 05.07.1995. године 

прераста у Школу за основно и средње образовање „Видовдан“, чиме проширује делатност, те 

поред основног образовања бави се и једногодишњим оспособљавањем за рад лако ментално 

ометених ученика, почев од школске 1995/96. године. Решењем Министарства просвете 

бр.022-05-159/95-03 од 28.06.1996. године делатност Школе се даље проширује, тако да од 

школске 1996/97.године школа ради и на двогодишњем и на трогодишњем образовању 

ученика са лаком менталном ометеношћу. Средња школа као организациона целина ШОСО 

„Видовдан“  бавила се васпитањем ученика лако ментално ометених у развоју за: 

- Једногодишње оспособљавање за рад у два подручја рада: 

1. машинство и обрада метала за образовни профил манипулант у обради метала 

2. текстилство и кожарство за образовни профил манипулант у текстилству 

Једногодишње оспособљавање за рад   укида се школске 2018/2019. године  -          

 Данас, средње стручно образовање у два подручја рада: 

1. текстилство и кожарство за образовни профил - конфекцијски шивач од 2018/2019. 

године  у трогодишњем трајању 

2. машинство и обрада метала за образовни профил бравар у трогодишњем трајању 

Школа данас покрива територију Борског управног округа за средње образовање. 

Од школске 2010/2011. године у Школи је формирано и Одељење за децу са тежим и 

вишеструким сметњама у развоју, као нови образовни програм који је одобрен Решењем 

Министраства просвете број 110-00121/2010-06. године од 03. јуна 2010. године, до школске 

2017/2018 године кад је укинуто.     

Од 2015. године у школи је организована кућна настава за ученике који су на болничком 

или дужем кућном лечењу. Од тад у Школи ради и медицинска сестра. Опремљени смо 

специјализованим кабинетима – Сензорном собом, Асистивни кабинетом, Монтесори 

кабинетом. 

У школи је школске 2018/2019. године, након паузе од неколико година, поново почео 

са радом продужени боравак. 

Укидањем посебних планова и програма Школа је сукцесивно од школске 2009/2010. 

године уводи Национални образовни програм. Међутим,за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом  образовно - васпитни рад се одвија по индивидуалним образовним плановима, 
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а на основу претходно утврђених потешкоћа у учењу и процене развојних могућности (Закон 

о основама система образовања и васпитања, (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021). 

Образовно васпитни рад остварује се на српском језику, а настава је организована као 

разредно-предметна настава. 

Упис ученика у Школу врши се на основу захтева родитеља и по препоруци 

Интерресорнекомисијеау складу за Закономо основама система образовања и васпитања. 

Поред захтева за упис детета и Мишљења Инерресорне комисије, неопходна је пратећа 

документација: извод из матичне књиге рођених, потврда о месту пребивалишта и 

сведочанства о претходно завршеном разреду и пријави за упис ученика у основну или средњу 

школу. 

Старосна граница за упис у средњу школу и за стицање својства редовног ученика је 21 

година живота ученика (правни основ: чл. 40. став 4. Закона о средњем образовању и 

васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 52/2021, 

129/2021 и 129/2021 – др. закон)) „Планом и програмом наставе и учења за музичко, односно 

балетско образовање и васпитање и за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 

и инвалидитетом може се утврдити друга старосна граница за упис у школу и за стицање 

својства редовног ученика“). 

ШОСО „Видовдан“ остварује делатност васпитања и образовања уважавањем општих 

принципа система образовања и васпитања, ускладу са национално постављеним циљевима и 

исходима. Уреализацији образовно-васпитног процеса поред општих, користе се и посебне 

методе рада које произилазе из специфичних потреба ученика школе. 

Улога Школе је да деци ометеној у развоју омогући условез а максимални могућ развој, 

стицање основних школских знања и професионалних вештина, све у циљу максималне 

могуће радно-професионалне и друштвене интеграције. 

Стратешки правци и перспективе будућег рада и развоја Школе одређени су Школским 

Развојним планом.  

Наша визија у наредном периоду је успостављање услуга ресурсног центра за 

пружањем помоћи у образовном, рехабилитационом и корективном раду са децом и 

ученицима, родитељима и другим образовним и здравственим установама у читавом Региону. 

Континуирано праћење и активно учешће у реформисању основно школског и средње 

школског образовања. 

Мисија наше школе је континуирана едукација и психо - социјална подршка ученицима 

са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и сензибилизација читаве друштвене заједнице за 

потребе ових ученика.  

Седиште школа за основно и средње образовање ,,Видовдан“ је у Бору, улица Моше 

Пијаде 31, а контакт телефони 030/422-490 и 427-745. Електронска пошта- е-маил школе је 

sosovidovdan@yаhоо.com. 

 

  

mailto:sosovidovdan@yаhоо.com


Школски програм основног образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          8 

 

 

Правни оквир за остваривање школског програма 

 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ у Бору је установа за 

оспособљавање деце са сметњама у развоју  и инвалидитетом. Школа остварује делатност 

васпитања и образовања уважавањем општих принципа система образовања и васпитања, у 

складу са национално постављеним циљевима и исходима.  

У опису школе издвајамо неколико кључних одређења: 

- према делатности је основна и средња стручна школа школа за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, укључујући децу са интектуалним 

сметњама, децу са сензорним сметњама, децу са моторичким сметњама, децу са 

тешкоћама у учењу, децу са говорно-језичким сметњама, децу са проблемом у 

понашању, децу са емоционалним тешкоћама, децу са сметњама у развоју које се 

манифестују истовремено у неколико области; 

- према програму образовања и васпитања је национална школа, у којој се остварују 

планови и програми образовања и васпитања прописани од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, који се реализује на српском језику; 

- према оснивачу је јавна школа, чији је оснивач Скупштина општине Бор; 

- према намени је специфична, јер организацијом образовно-васпитног рада, 

расположивим средствима, методама, поступцима и облицима наставе обезбеђује 

примерено и квалитетно образовање ученика са сметњама у развоју и доприноси 

побољшању ефикасности њихових образовних постигнућа. 

 

Школа својим радом настоји да у максимално могућој мери обезбеди остваривање 

циљева и сврхе образовања и васпитања, уважавањем стања развојних могућности и 

образовних потреба ученика са сметњама у развоју. У складу са Законом, програми 

образовања и васпитања се прилагођавају сваком ученику посебно и појединачно, уз 

могућност остваривања и других програма и активности усмерених на унапређивање 

образовно - васпитног рада, повећања квалитета и доступности образовања и васпитања. 

 

Остваривањем неопходних прилагођавања, у односу на национални програмски оквир 

образовања и васпитања, Школа уважава потребе рада и развоја сваког ученика, поштујући 

принцип једнаких шанси. 

 

Листу прописа и докумената, неопходних за израду школског програма чине: 

- Закон о основама система образовања и васпитања, ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 

- Закон о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 

10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021) 

- Образовни стандарди за крај првог циклуса основног образовања и васпитања 

(Српски језик, Математика, Природа и друштво), Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Београд 2011, 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог 

циклуса основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 85/2020) 

- Образовни стандарди за крај основног образовања, Министарство просвете и Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2010. 

- Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године 

("Сл. гласник РС", бр. 63/2021) 

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање ("Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020)  

- Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама, Министарство просвете, Београд 2007. 



Школски програм основног образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          9 

 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник 

РС", бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020)  

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање ("Сл. гласник РС", бр. 74/2018)  

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом ("Сл. гласник РС", бр. 80/2018)  

- Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 

11/2014, 11/2016 и 12/2018); 

- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2004, 

20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 

7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017и 

12/2018) ; 

- Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 

18/2018, 1/2019 и 2/2020); 

- Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021); 

- Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 

2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 

11/2016 и 12/2018); 

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. 

правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018 и 15/2018 - др. 

правилник); 

- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. 

правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018, 12/2018 и 3/2020); 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 

11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020); 

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 

5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018, 10/2019 и 3/2020); 

- Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка, („Сл.гласник РС“ бр. 77/2014) 

- Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019 и 16/2020)  

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у 

развоју („Сл. гласник РС“, бр. 73/2016 и 45/2018) 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 109/2021)  

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. 

гласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022)  

- Правилник о вредновању квалитета рада установе, („Сл. гласник РС” бр. 10/2019.) 
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- Правилник о стандардима квалитета рада установе, („Сл. гласник РС” бр. 14/2018) 

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја, („Сл. гласник РС-Просветни гласни” бр. 5/2011.) 

- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи, („Сл. гласник РС ” бр. 30/2019.) 

- Стручно упутство о начину израде школске документације, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, бр: 119-01-346/1/2014-01, од 27.08.2014. 

 

Саставни део Школског програма чине: 

- Индивидуални образовни планови свих ученика; 

- Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања; 

- Програм безбедности и здравља на раду 

Образовно-васпитна делатност школе почива на Школском програму. Међутим, 

оперативна разрада целокупног рада и конкретизација активности школе као јединствене 

целине, објашњава се кроз: 

- Развојни план школе за период од 2018. до 2022. 

- Годишњи план рада школе  

- Годишњи планови рада наставника 

- Распоред часова редовне, допунске наставе као и ваннаставних активности 

- Распоред одржавања писмених задатак и вежби, контролних задатака и тестирања 

- Распоред отворених врата и родитељских састанака 

 

Основна начела у поступку израде и реализацији Школског програма су: 

1) усмерености на процес учења – планирање образовно-васпитног рада према 

карактеристикама учења; 

2) уважавање и усклађивање стандарда образовних постигнућа према образовним 

могућностима и образовним достингућима ученика; 

3) систематско праћење и вредновање квалитета Школског програма кроз степен 

остварености планираних исхода у образовно-васпитном раду; 

4) уважавања развојних карактеристика и образовних могућности у процесу стицања 

знања и вештина, усвајању друштвено прихватљивих образаца понашања код 

ученика; 

5) обезбеђивање услова за хоризонталну и вертикалну повезаност знања и искуства у 

оквиру предмета и између различитих наставних предмета - трансфер знања и 

искуства у процесу учења; 

6) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у организацији и реализацији 

образовно-васпитних активности, прилагођавањем начина учења и брзине 

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 

7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово 

повезивање са садржајима наставе – обједињавање знања и искуства; 

8) развијање позитивног односа ученика према школи и учењу, мотивисаност за учење 

и прилагођавање, усмерена позитивним образовним искуством и задовољством 

наученог и доживљеног у школи. 
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1.   Циљеви Школског програма 

 

Сврха програма образовања: 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, 

неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе 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. 

 

Циљеви школског програма: 

• развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 

могућностима и интересовањима; 

• подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

• оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

• оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот;  

• развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина; 

• омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

• развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

• усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

• уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог 

система вредности и вредносних ставова  који се темеље на начелима различитости и 

добробити за све; 

• развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних 

цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 

• поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократски уређеном друштву; 

• развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
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2.   План наставе и учења за први и други циклус основног образовања и 

васпитања 
 

- Образовно - васпитни рад са ученицима школе остварује се на основу Школског 

програма, у складу са Стручним упутством за школе за образовање ученика са 

сметњама у развоју Министарства просвете и науке, број 611-00-512/2012-09, од 

19.04.2012. године. За ученике од I до IV разреда основне школе (први образовни 

циклус) програмску основу у образовно васпитном раду представља Правилник о 

наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања 

("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 

3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018), 

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2004, 

20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 

7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 

12/2018) и Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања 

и васпитања ("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 

3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 

12/2018). Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање ("сл. гласник рс", бр. 74/2018)  

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом ("Сл. гласник РС", бр. 80/2018)  

 

 

- За ученике ученике од V до VIII разреда основне школе (други образовни циклус) 

настава је предметна, а основу у образовно васпитном раду представљају 

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. 

правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018 и 15/2018 – др. 

правилник), Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања 

и васпитања ("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. 

правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018, 12/2018 и 3/2020), Правилник о 

наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ("Сл. 

Гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 

11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020) и Правилник о наставном програму за 

осми разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018, 

10/2019 и 3/2020) Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ("сл. гласник рс", бр. 

74/2018)  

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом ("Сл. гласник РС", бр. 80/2018)  

 

 

Изборни део Школског програма обухвата изборне наставне предмете и садржаје по 

нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више наставних 

предмета према својим склоностима. Један од обавезних изборних предмета јесте верска 
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настава или грађанско васпитање. Ученик се обавезно опредељује за један од та два предмета 

и може га мењати сваке године. Школа ће у другом образовном циклусу понудити понуди још 

најмање изборна предмета од којих ученик бира једа, према својим афинитетима. 

Међутим, за све ученике ученике основне школе, образовано-васпитни рад за све активности 

у оквиру свих обавезних предмета спроводиће се кроз примену индивидуалних образовних 

планова (ИОП-2), кроз измену и индивидуално утврђивање исхода и садржаја у наставном 

раду и учењу. Сходно томе, план и програм допунске наставе креирају сами наставници. Фонд 

часова допунског наставног рада, који се организује за математику, односно Српски језик 

износи 1 час седмично по ученику/групи ученика (36 часа годишње). Припремна настава, за 

ученике који полажу предмет(е) износи 10 часова годишње по ученику/групи ученика, са још 

2 часа за завршно испитивање. 

 

Као мера додатне подршке у раду са ученицима са сложеним сметњама у развоју Школа 

ће организовати специфичне видове индивидуалне наставе1: 

• Индивидуалне логопедске вежбе 

• Индивидуалне психомоторне вежбе 

• Корективно-превентивна вежбања 

• Образовно-васпитни рад за ученике на дужем кућном или болничком лечењу 

• Додатна подршка основним школама 

 

Ове активности се спроводе као обавезне ваннаставне активности, у индивидуалном 

раду са ученицима, који испољавају изражену неприпремљеност или недограђеност појединих 

развојних области, потребних за школско напредовање и развој. У првом образовном циклусу 

логопедске и психомоторне вежбе реализују се са два часа седмично по ученику, по потреби 

и чешће. У другом образовном циклусу фонд часова логопедских и психомоторних вежби 

износи један час по ученику седмично, али је могуће и чешће. Међутим, за сваког ученика, са 

сложеним сметњама у развоју, посебно ће се утврђивати облици корективно-терапијске 

подршке, садржаји рада, фонд часова вежбања као део обавезних ваннаставних активности. 

Одлуку око одабира ученика за рад кроз логопедске, односно психомоторне вежбе доносиће 

чланови тимова за подршку ученику, а на основу препоруке Инклузивног тима Школе. 

Корективно-превентиве вежбе се реализујуса по једним часом седмично по ученику / групи 

ученика са сличним проблемима у телесном развоју. Укључивање ученика и превентивно-

корективне вежбе врши се на основу препоруке лекара специјалисте и на основу резултата 

мерења ученика у оквиру редовних систематских прегледа.  

Почев од школске 2015/2016.године ШОСО „Видовдан“ организује и спроводи 

образовно-васпитни рад за ученике на дужем кућном или болничком лечењу, обезбеђивањем 

рада привремено ангажованих наставника. Кућна настава се организује за ученике школе са 

сметњама у развоју, услед стања сложене и/или вишеструке ометености, који због природе 

психофизичког стања и/или слабости здравља не могу дужи временски период боравити у 

школи, у условима организације стандардне наставе.  

Образовно-васпитни рад са ученицима обухваћених програмом кућне наставе се 

спроводи према индивидуално прилагођеним програмима (ИОП-2), на нивоу сарадње чланова 

малих тимова, за подршку ученику, проширеног за чланство наставника ангажованог за рад у 

кућној настави. Заједничким радом свих чланова утврђује се оквир програмских садржаја 

образовно-васпитног рада, за чију непосредну реализацију је задужен наставник, који програм 

реализује кроз индивидуални рад са учеником на болничком или кућном лечењу, односно у 

школи, извођењем ученика из разреда.  

 
1 Стручно упутство за школе за образовање ученика са сметњама у развоју, број 611-00-512/2012-09, од 

19.04.2012. 
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Рад са ученицима у режиму кућне наставе је доминантно индивидуалан, али садржајем 

усмерен на подршку у развоју социјалних вештина, усмерених на интеграцију у вршњачки 

колектив, по повратку са болничког односно кућног лечења. 

Од школске 2022/2023. године пружаће се додатна подршка ученицма у основним 

школама које су исказале потребу.  
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2.1. Наставни план за први  циклус основног образовања и васпитања 
 

Табела 1: Обавезни наставни предмети и изборни програми за ученике I, II, III и IV разреда 

Ред. 

број 

А) Обавезни 

наставни 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.  Енглески језик 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 друштво - - - - 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 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9.  Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 - - 

10.  Пројектна настава - - - - - - 1 36 

 Укупно А: 20 756 20 756 20 756 20 756 

Ред. 

број 

Б) Изборни 

програми 
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1.  

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање2 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 Укупно Б: 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Укупно А + Б: 21 792 21 792 21 792 21 792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ученик бира један од понуђених програма 
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Табела 2: Облици образовно васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, 

изборни програми и активности за ученике I, II III и IV разреда 

Ред. 

број 

Облик образовно 

васпитног рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

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

1.  Редовна настава 21 792 21 792 21 792 21 792 

2.  Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3.  Настава у природи3 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

Ред. 

број 

В) Остали облици 

образовно 

васпитног рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

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

1.  
Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  
Ваннставне 

активности4 
1-2 72 1-2 72 1-2 72 1-2 72 

3.  Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

 

 

 
Ред. 

број 

Обавезне ваннаставне 

активности 

Први разред Други разред Трећи разред 
Четврти 

разред 

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

 
1. 

Индивидуалне  
логопедске 
вежбе 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 
2. 

Индивидуалне 
психомоторне  вежбе 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 
3. 

Корективно-

превентивна 

вежбања 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

Фонд часова обавезних ваннаставних активности за ученике са сложеним сметњама у 

развоју утврђиваће се засебно, у складу са Индивидуалним образовним планом, са најмање 

два часа недељно по области корективно - терапијског рада. 
 

  

 
3 Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником и према Годишњем плану школе 
4 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта 
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2.2. Наставни план за други  циклус основног образовања и васпитања 
 

Табела 3: Обавезни наставни предмети и изборни програми за ученике V, VI VII и VIII разреда 

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  5 180 4 144 4 144 4 136 

2.  Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

5.  Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6.  Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7.  Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8.  Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9.  Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10.  Хемија - - - - 2 72 2 68 

11.  Техника и тенологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12.  
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

13.  

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

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

 Укупно А: 25 918 26 954 28 1008 28 952 

Ред. 

број 

Б) Обавезни 

изборни наставни 

предмети 

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

1.  

Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање5 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Други страни језик6 2 72 2 72 2 72 2 68 

 Укупно Б: 3 108 3 108 3 108 3 102 

 Укупно А + Б: 28 1026 29 1008 31 1116 31 1054 

 
В) Изборни 

наставни предмети7 
НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1.  
Слободне наставне 

активности 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3.  Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

 Укупно В: 2 72 2 72 2 72 2 68 

 
5 Ученик бира један од понуђених програма 
6 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 

могућностима и изучава га до краја другог циклуса 
7 Поред обавезних изборних предмета са листе Б, школа ће омогућити избор још најмање четири изборна 

предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на 

почетку школске године 
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Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

 
Ваннставне 

активности8 
1 36 1 36 1 36 1 34 

 Укупно А + Б - В: 30 1098 31 1134 33 1188 33 1122 

 

  

 

 
8 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта, у 

складу са просторним и људским ресурсима школе. 
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2.3.  Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика првог и 

другог циклуса  обавезног образовања и васпитања 

 
 Праћењем напредовања и оцењивањем ученика процењује се оствареност прописаних 

циљева и исхода постигнућа у току савладавања школског програма, а за ученике, којима је 

утврђена потреба за додатном подршком, процењује се оствареност прилагођених исхода 

постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана. Праћење напредовања и 

оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

 Ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања. У току школске године 

оцењивање је бројчано и описно и врши се на основу праћења напредовања ученика у 

савлађивању школског програма. 

 У првом разреду обавезног образовања оцењивање и закључна оцена су описне. 

 У другом, трећем и четвртом разреду оцењивање и закључна оцена су бројчани осим 

за, верску наставу и грађанско васпитање. 

 У петом, шестом, седмом и осмом разреду оцењивање и закључна оцена су бројчане, 

осим за верску наставу и грађанско васпитање.  

            Описно оцењивање, које је квалитативно и формативно, доприноси обезбеђивању 

услова за остваривање планираних циљева образовања, односно услова за развој ученика кроз 

васпитно-образовни процес у школи. 

             Дефинисани циљеви образовања, а посматрани и као корак до остваривања циљева за 

први и други циклус, представљају наставницима кључни ослонац да осмишљавају своју 

праксу оцењивања у контексу целовитости наставног процеса, која је, у функцији праћења 

напредовања ученика и планирања наредних наставних активности. Према томе, нужно је 

уважавати особености индивидуалног тока развоја и напретка појединог ученика у 

савлађивању школског програма. 

               Потребно је да наставник ученику, континуирано и на адекватан начин (примерено 

учениковој способности да разуме и прихвати) , указује на квалитет његовог постигнућа у 

различитим доменима активности и знања. Овим се ученицима омогућава да развијају 

способност да самостално прате и да самостално себе процењују  (оцењују) на релативно 

објективан начин. Постављањем основа за развој способности евалуације већ у првом разреду, 

ученици почињу да се оспособљавају да и активно учествују у свом развоју и образовању. 

 Формативна улога оцењивања захтева да оно има улогу подстицајне повратне 

информације, што значи да се мора водити рачуна о следећем: 

                  -  повратна информација је ефикасна када је добро увремењена,тј. дата     непосредно 

након активности на коју се односи, или током обављања  активности, 

                  - она мора да буде конкретна, тј. мора да се односи на активности и продукте детета, 

а не на личност или трајне карактеристике особе, 

                  - она мора бити позитивно интонирана, тј. прво да садржи истицање оних елемената 

који су за похвалу, а тек потом оних елемената у односу на које би дете требало или могло да 

уложи додатне напоре.  

 Сумативна евалуација је вредновање у завршној фази образовног процеса. Финална 

евалуација има за циљ да сумира исходе и процени њихов квалитет. 

 Овако постављено и реализовано праћење напретка ученика и оцењивање  

(квалитативно, континуирано, коректно, позитивно и адекватно образложено) , доприноси и 

њиховом развоју појма о себи, формирању реалне слике о себи, о ономе што знају, умеју, о 

својим способностима, што је значајно за развој самопоштовања ученика и здравог односа 

према себи. 
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3.   Програми обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и 

поступцима за њихово остваривање 
 

 

 

Први циклус обавезног образовања и васпитања 

 

Напомена: Навођењем циљева и задатака предмета за I, II, III и IV разред, неопходно је 

напоменути да ће се све активности у оквиру свих обавезних предмета спроводити кроз 

примену ИОП-2, према Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ("Сл. гласник рс", бр. 74/2018) 

и Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом ("Сл. гласник РС", бр. 80/2018), и у том смислу, јасно су дефинисани циљеви,задаци 

и исходи, а план и програм допунске наставе креирају сами наставници. За ученике који услед 

стања сложене и/или вишеструке ометености, због природе психофизичког стања и/или већих 

здравствених проблема или хроничних болести не могу дужи временски период боравити у 

школи одн. не могу да похађају наставу дуже од три недеље у условима организације 

стандардне наставе, организује се настава у кући или здравственој установи и реализује се 

према Програму наставе на дужем кућном и болничком лечењу уз сагласност Министарства;   
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3.1. Школски програм за ПРВИ  разред основног образовања и васпитања 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  - први разред 

 

Циљ учења: Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, 

негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

 Годишњи фонд часова:  180 

 

 Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања  (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 

18/2018, 1/2019 и 2/2020) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

чине четири предметне области: Почетно читање и писање, Књижевност, Језик, и Језичка 

култура; у оквиру редовне и допунске наставе. 

Рад са ученицима првог разреда захтева уважавање њихових узрасних карактеристика 

као и чињенице да је то њихов први сусрет са школом. Треба имати у виду да су та иста деца, 

сада ученици првог разреда, у предшколском периоду учила кроз игру, у интеракцији са 

социјалним и физичким окружењем. У припремном периоду учитељи треба да испитају 

способности ученика, и то: причање, препричавање, познавање слова, познавање читања и 

писања, спретност у руковању прибором за писање и цртање. У току овог периода испитивање 

ученика се обавља кроз активности које се међусобно прожимају. 

 Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Свет око нас, Музичка култура, 

Страни језик, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - први разред 

 

Циљ учења: Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се 

ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 

 Годишњи фонд часова:  72 

 

 Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања  (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 

18/2018, 1/2019 и 2/2020) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине четири предметне области: Поздрављање; Представљање себе и других; Давање 

основних информација о себи; Давање и тражење основних информација о другима; 

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; Позив и реаговање на позив за учешће 

у заједничкој активности; Исказивање молбе, захвалности и извињења; Честитање; Описивање 

живих бића, предмета, места и појава; Исказивање потреба, осета и осећања; Исказивање 

положаја у простору; Изражавање припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања; 

изражавање допадања/недопадања. Програм предмета страни језик у првом циклусу основне 

школе усмерен је на развој функционалних знања и заснован је на комуникативно 

дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује 

користећи страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у 

програму посматрају се интегративно, као нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације 

појединца у било којој говорној заједници. Полазећи од исхода, односно онога што је ученик 

у стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, 

делимично и оне невербалне), формално и садржински централну позицију програма 

заузимају управо комуникативне функције. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 

је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика 

за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

МАТЕМАТИКА  - први разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 

позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 

свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  180 

 

Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Математике 

чине следеће предметне области: Геометрија – положај, величина и облик предмета; 

Геометрија – линије; Бројеви; Мерење и мере; у оквиру редовне и допунске наставе. 

Предложени редослед реализације тема: Геометрија – Положај, величина и облик предмета; 

Бројеви – Природни бројеви до 10 и нула, сабирање и одузимање до 10; Геометрија – Линије; 

Бројеви – Природни бројеви до 20, сабирање и одузимање до 20; Mерење и мере; Бројеви – 

Природни бројеви до 100, сабирање и одузимање до 100 (без преласка десетице). Предложена 

подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један 

од могућих модела. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати алгебарске 

и геометријске садржаје. 

Остваривањем исхода ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају 

основним математичким процесима и вештинама и оспособљавају се да примењују знања и 

вештине.  Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Физичко васпитање, Ликовна култура. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне задатке и тестове.... 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

СВЕТ ОКО НАС – први разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине четири 

области: Ја и други; Породични дом, школа; Здравље и безбедност; Оријентација у простору 

и времену; Човек ствара; Разноврсност природе. Завичајни принцип (принцип животне 

близине) одређује просторну и временску блискост природних и друштвених појава и процеса 

и као такав представља једну од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће 

од просторно и временски најближих феномена за ученика, док се у старијим разредима 

просторни и временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир унутар ког се остварују 

предметни исходи у првом разреду чине садржаји из најближег и непосредног окружења 

ученика – домa, школe, насељa/дела насеља у коме ученик живи. Рад се одвија са целим 

одељењем фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Музичка култура, Чувари природе 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме који исходи су 

остварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – први разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да 

изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Ликовна култура и окружење; Односи у видном пољу; 

Обликовање; Споразумевање. Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз 

упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника. Рад се одвија са целим 

одељењем фронталним, групним или индивидуалним обликом рада. Програм наставе и учења 

Ликовне културе заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким 

постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Музичка култура, 

Математика, Свет око нас 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања, каο и развиϳања 

οдгοвараϳуће кοмпетенциϳе тοкοм наставе учења. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу 

наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм οценοм. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – први разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и 

љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике; Слушање музике; Извођење 

музике-свирање; Музичко стваралаштво. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и 

музичко стваралаштво. У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. Да би 

постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и 

учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија 

као и развијених модела мултимедијалне наставе. При реализацији наставних садржаја води 

се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Час 

одељењског старешине, Ликовна култура, Грађанско васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Како је предмет Музичка култура синтеза 

вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 

способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког 

развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане 

исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и 

крeaтивнoст. Тако се у настави Музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу 

добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни 

резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. Праћење и вредновање 

ученика је континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење 

одговора, увид у успешност. Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни 

час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање 

напретка ученика и упућивање на даље активнοсти.  
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – први разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

Годишњи фонд часова:  108 

 

Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Концепција Физичког и здравственог 

васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог 

васпитно-образовног подручја које се састоји из три предметне области: 

– физичке способности (Ходање и трчање; Скакање и прескакање; Бацање и хватање; 

Пузање, вишење, упори и пењање; Вежбе на тлу; Вежбе равнотеже; Вежбе са реквизитима; 

Плес и ритмика; Полигон) 

– моторичке вештине, 

– физичка и здравствена култура. 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протеже се кроз цео први циклус 

основног образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде 

развоја физичких способности. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Математика, Час 

одељењског старешине, Свет око нас, Музичка култура 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ –  први разред 

 

Циљ: Развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за 

безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој 

алгоритамског начина размишљања. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења 

за први циклус основног образовања и програму наставе и учења за први разред основног 

образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 110-00-99/2020-

04) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставног предмета оријентисан 

је на остваривање исхода који представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у три тематске целине: Дигитално друштво; Безбедно коришћење 

дигиталних уређаја; Алгоритамски начин размишљања. У настави оријентисаној на постизање 

исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. При реализацији наставних 

садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не 

могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања 

додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Ликовна култура, Свет око нас, 

Српски језик 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – први разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја 

личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и 

сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања  

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 

и 2/2020) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Програм наставног предмета Грађанско васпитање, у првом циклусу основног 

образовања и  васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање 

исхода. Исходи су  искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли 

учећи овај предмет. Они  представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у четири области:  Људска права (Ја и други у различитим групама); 

Демократско друштво (Школа као заједница); Процеси у  савременом свету (Школа као 

безбедно место); Грађански активизам (Школа као безбедно место за све) које се налазе у свим 

програмима првог циклуса образовања и васпитања. Теме по областима се спирално развијају 

што значи да се постојећи садржаји из разреда у разред проширују и продубљују, а многи 

исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, унапређују. Типичан пример таквог 

исхода су они који се односе на комуникацију. Активно слушање и конструктивно реаговање 

су исходи који се постепено унапређују кроз бројне активности и садржаје. Слично је и са 

јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање дискриминације и многе друге 

исходе који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. Све 

области програма наставе и учења се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и 

без садејства са другим областима. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Ликовна култура, Свет око нас, Час 

одељењске заједнице 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено испитивање,  

писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како прикупља 

податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  способност да 

се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту са аргументима; 

разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање другачијег 

мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како ученици 

међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; испољавање 

иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ВЕРСКА НАСТАВА – први разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног), као и стицање знања код ученика о Богу као бићу 

заједнице. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о изменама Правилника о наставном плану за први, други, 

трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи 

разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 11/2016) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно.  Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују 

у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних средстава. Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  

писмено испитивање;  посматрање понашања ученика. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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3.2. Школски програм за ДРУГИ разред основног образовања и васпитања 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  - други разред 

 

Циљ:  наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, 

негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

 Годишњи фонд часова:  180 

 

 Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021). 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

чине предметне области: Књижевност, Језик (Граматика, правопис и ортоепија); и Језичка 

култура; у оквиру редовне и допунске наставе. 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Свет око нас, Музичка култура, 

Страни језик, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - други разред 

 

Циљ учења: Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се 

ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 

 Годишњи фонд часова:  72 

 

 Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021). 

 

 Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Поздрављање; Представљање себе и других; давање 

основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; 

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; Позив и реаговање на позив за учешће 

у заједничкој активности; Исказивање молбе, захвалности и извињења; Честитање; Описивање 

бића, предмета, места и појава; Исказивање потреба, осета и осећања; Исказивање положаја у 

простору; Исказивање времена; Изражавање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања; Изражавање допадања/недопадања; Изражавање способности; 

Изражавање количине и бројева. 

Програм предмета страни језик у првом циклусу основне школе усмерен је на развој 

функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним исходима учења, односно 

активностима које ученик успешно реализује користећи страни језик. Језичке активности 

слушања, читања, (раз)говора и писања у програму посматрају се интегративно, као 

нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. 

Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и 

видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и 

садржински централну позицију програма заузимају управо комуникативне функције.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 

је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика 

за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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МАТЕМАТИКА  - други разред 

 

Циљ: наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 

позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 

свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  180 

 

Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021). 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Математике 

чине три предметне области: Бројеви; Геометрија; Мерење и мере; у оквиру редовне и 

допунске наставе. Остваривањем исхода ученици усвајају основне математичке концепте, 

овладавају основним математичким процесима и вештинама и оспособљавају се да примењују 

знања и вештине.  Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или 

индивидуалним обликом рада.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Физичко васпитање, Ликовна култура. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, тестова... 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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СВЕТ ОКО НАС – други разред 

 

Циљ: наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021). 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Други и ја; Култура живљења; Човек ствара; Кретање и оријентација у простору и времену; 

Разноврсност природе. Завичајни принцип (принцип животне близине) одређује просторну и 

временску блискост природних и друштвених појава и процеса и као такав представља једну 

од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће од просторно и временски 

најближих феномена за ученика, док се у  другом разреду просторни оквир проширује на 

Насеље са околином. Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или 

индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Музичка култура, Чувари природе 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. 

Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа настави и пοдразумева прοцену 

знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну 

инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су усвοϳене, а кοϳе нису, каο и 

ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља. 

Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду исказани 

брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – други разред 

 

Циљ: наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да 

изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Облици; Споразумевање; Ликовне игре; и  Простор. У 

другом разреду ученици се развијају и уче кроз разноврсне активности и задатке који подстичу 

радозналост и задовољство у истраживању, експериментисању, размишљању, повезивању, 

изражавању, стварању, дружењу и сарадњи. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, 

групним или индивидуалним обликом рада. Програм наставе и учења Ликовне културе 

заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При 

реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког 

ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, 

у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Музичка култура, 

Математика, Свет око нас 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања, каο и развиϳања 

οдгοвараϳуће кοмпетенциϳе тοкοм наставе учења. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу 

наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм οценοм. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – други разред 

 

Циљ: наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и 

љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике; Слушање музике; Музичко 

стваралаштво.  

Природа саме музике, па и предмета Музичка култура указује на стално прожимање и 

садејство области и програмских садржаја. Ниједна област не може да се изучава изоловано 

од друге и да буде сама себи циљ, а да се истовремено не разговара о свим другим аспектима 

музике. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја из живота ученика. 

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну 

комбинаторику, драгоцену за развијање укупног менталног и психомоторног потенцијала 

детета, као и одличну основу за интеграцију са другим предметима. Настава усмерена на 

остваривање исхода при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици 

развијају лични однос према музици, а постепена рационализација искуства временом постаје 

теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање 

музике, лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво.  

Поред пажљивог избора квалитетних музичких садржаја, ученике треба стално 

упућивати на непосредност неовања гласовног и слушног апарата. Усмерити и упознати 

ученике са правим квалитетима музике. Упозорити их да прегласна музика и акгресивана 

музика доводи до поремећаја психичког стања човека.  

На сваком часу, ученике треба упућивати да правилно седе, а вежбе дисања 

организовати кроз интересантну причу и игре (нпр. лева шака представља цвет, а скупљени 

прсти десне пчелу. Након што дубоко уздахну, имитирају зујање пчеле које се чује јаче када 

се приближи цвету, а утишава се када се од цвета удаљава; испрекидано дување у замишљену 

свећу, опонашање пробушеног балона, итд). Вежбе за сугласнике (Ш – шуштање лишћа, Ф – 

фијук ветра, Р – зујање мотора, З – зујање пчеле, П – хлађење нечег врућег, С – опонашање 

оглашавања змије). Лепота певања зависи од јасноће и разговетности текста. Вежбе за 

правилну дикцију најпримереније је остварити изговором брзалица. Извођењем брзалица, 

поред јасног изговора, развија се пажња и концентрација − пожељни пратиоци сваког музичког 

извођења. Брзалицу изабрати према гласовима који их очекују у песми коју ће потом учити. 

Од велике животне важности је да се ученици упознају са правилима понашања 

(музичким бонтоном) при слушању музике и извођењу музике. Бажно је обезбедити и пажњу 

у току слушања музике и упутити их када треба извођаче да поздраве аплаузом. Овај модел 

понашања ученици треба да задрже на концертима и различитим музичким приредбама, било 

да се налазе у активној (као извођачи) или пасивној (само слушаној) улози.  

Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује 

наставу и учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих 

технологија као и развијених модела мултимедијалне наставе. Исходи представљају музичке, 

опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су говор у ритму, певање, 

свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. Препоручени музички 

садржаји (бројалице, песме, музичке игре, ритмички аранжмани, композиције за слушање 
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музике) остављају простор за избор других садржаја у складу са могућностима ученика и 

инвентивношћу наставника. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Час 

одељењског старешине, Ликовна култура, Грађанско васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: На часовима музичке културе најбитније је 

развијање музичких способности и изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек 

креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога, не инсистира се на дефиницијама већ на 

препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је 

степен ангажовања, уложен труд и лично напредовање сваког ученика у складу са његовим 

музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности, потребно је обезбедити 

пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ –други разред 

 

Циљ: наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, 

ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

 

Годишњи фонд часова:  108 

 

Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Концепција Физичког и здравственог 

васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог 

васпитно-образовног подручја које се састоји из три предметне области: 

– физичке способности, 

– моторичке вештине, 

– физичка и здравствена култура. 

Програм другог разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, 

ставова и вредности. Већина исхода у програму је развојног карактера и протеже се кроз цео 

први циклус основног образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне 

периоде развоја физичких способности. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре 

исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се 

ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Математика, Час 

одељењског старешине, Свет око нас, Музичка култура 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ –  други разред 

 

Циљ: наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe 

компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за 

учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред 

основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/2019 

и 5/2021) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставног предмета оријентисан 

је на остваривање исхода који представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у три тематске целине: Дигитално друштво; Безбедно коришћење 

дигиталних уређаја; Алгоритамски начин размишљања.  

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика 

другог разреда основне школе. Програм наставе и учења за други разред оријентисан је на 

процес учења и остваривање исхода. У настави оријентисаној на постизање исхода потребно 

је уважити стечене дигиталне вештине ученика. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Ликовна култура, Свет око нас, 

Српски језик 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. Наставник 

прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална 

ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса 

ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и 

саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – други разред 

 

Циљ: наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности 

која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и 

спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре 

и вредности демократског друштва. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања 

и васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Изборни програм Грађанско васпитање за други разред организован је, као и програм 

за први разред, по моделу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области: 

Људска права (Ја и други у различитим групама); Демократско друштво (Школа као 

заједница); Процеси у  савременом свету (Школа као безбедно место); Грађански активизам 

(Школа као безбедно место за све) али се они проширују и продубљују, а исходи се 

надограђују или се, ако је у питању вештина, даље развијају. Све четири области су једнако 

важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји 

природна веза. Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји 

из разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у 

питању вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на 

комуникацију. Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено 

унапређују кроз бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе 

и права других, препознавање дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и 

лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. Све области програма наставе и 

учења се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим 

областима. Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као 

и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника. Наставници су у прилици да бирају: 

радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања, 

једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Свет око нас, Час одељењске заједнице 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено испитивање,  

писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како прикупља 

податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  способност да 

се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту са аргументима; 

разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање другачијег 

мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како ученици 

међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; испољавање 

иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ВЕРСКА НАСТАВА – други разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног), као и стицање знања код ученика о Богу као бићу 

заједнице. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о изменама Правилника о наставном плану за први, други, 

трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи 

разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 11/2016) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно.  Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују 

у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних средстава. Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  

писмено испитивање;  посматрање понашања ученика. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

 

 

 

3.3. Школски програм за ТРЕЋИ разред основног образовања и васпитања 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

СРПСКИ ЈЕЗИК  - трећи разред 

 

Циљ:  учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о 

значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције 

и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

 Годишњи фонд часова:  180 

 

 Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

чине предметне области: Књижевност, Језик (Граматика, правопис и ортоепија); и Језичка 

култура; у оквиру редовне и допунске наставе. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Свет око нас, Музичка култура, 

Страни језик, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - трећи разред 

 

Циљ учења: учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се 

ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену, а од трећег разреда и писану 

комуникацију, и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

 

 Годишњи фонд часова:  72 

 

 Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Поздрављање; Представљање себе и других; давање 

основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; 

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; Позив и реаговање на позив за учешће 

у заједничкој активности; Исказивање молбе, захвалности и извињења; Честитање; Описивање 

бића, предмета, места и појава; Исказивање потреба, осета и осећања; Исказивање положаја у 

простору; Исказивање времена; Изражавање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања; Изражавање допадања/недопадања; Изражавање способности; 

Изражавање количине и бројева. Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 

првог циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а 

затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких 

представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са интересовањима 

ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако да свака 

тема представља одређени ситуацијски комплекс. Полазећи од исхода, односно онога што је 

ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, 

делимично и оне невербалне), формално и садржински централну позицију програма 

заузимају управо комуникативне функције.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 

је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика 

за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

МАТЕМАТИКА  - трећи разред 

 

Циљ: учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  180 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Математике 

чине три предметне области: Бројеви; Геометрија; Мерење и мере; подељене у следеће теме: 
Понављање градива другог разреда; Бројеви до хиљаду (први део); Геометрија (први део): 

праве и углови; Бројеви до хиљаду (други део); Мерење и мере; Геометрија (други део): 

геометријске фигуре; Бројеви до хиљаду (трећи део): разломци; Утврђивање градива трећег 

разреда;  у оквиру редовне и допунске наставе.  

Остваривањем исхода ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају 

основним математичким процесима и вештинама и оспособљавају се да примењују знања и 

вештине.  Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним 

обликом рада.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Физичко васпитање, Ликовна култура. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, активност на часу, самосталан рад, рад у групи, тестови... 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ПРИРОДА И ДРУШТВО – трећи разред 

 

Циљ: учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Природа, човек, друштво; Оријентација у простору и времену; Прошлост; Кретање; 

Материјали. Завичајни принцип (принцип животне близине) одређује просторну и временску 

блискост природних и друштвених појава и процеса и као такав представља једну од 

суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће од просторно и временски 

најближих феномена за ученика, у другом разреду просторни оквир се проширује на Насеље 

са околином, док се у трећем разреду проширује и на Крај у коме ученици живе. Рад се одвија 

са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Музичка култура, Чувари природе 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. 

Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа настави и пοдразумева прοцену 

знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну 

инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи су исходи остварени, а кοϳи нису, каο и ο 

ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – трећи разред 

 

Циљ: учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује 

позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Материјали; Споразумевање; Композиција; и  Простор. 

Централни појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог 

појма су изведени остали кључни појмови. У првом разреду их има три: простор – облик, 

линија; у другом разреду четири: простор – облик, линија, боја; у трећем пет: простор – облик, 

линија, боја, текстура. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или 

индивидуалним обликом рада.  

Програм наставе и учења Ликовне културе заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Музичка култура, 

Математика, Свет око нас 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање 

постигнућа су: oднос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, 

прибор и алатке, одржава прибор и радни простор...); однос према себи (поставља питања, 

труди се, учи на грешкама, самосталан је у индивидуалном раду, истрајан је...); однос према 

другима (поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне и да сарађује, уважава 

туђе радове, начин размишљања, доживљавања, опажања...); разумевање (разуме задатак, 

разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне информације...); повезивање (повезује и 

пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, идеје, дела...); оригиналност 

(оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, замисао, утисак, 

опажање, емоције...); употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос 

воде и боје, бира подлогу у односу на технику, бира материјал и технику у односу на идеју). 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – трећи разред 

 

Циљ: учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике; Слушање музике; Музичко 

стваралаштво. Природа саме музике, па и предмета Музичка култура указује на стално 

прожимање и садејство области и програмских садржаја. Ниједна област не може да се изучава 

изоловано од друге и да буде сама себи циљ, а да се истовремено не разговара о свим другим 

аспектима музике. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја из живота 

ученика.  

Програм наставе и учења усмерен је на остваривање исхода при чему се даје предност 

искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика кроз 

извођење музике и музичко стваралаштво. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке 

активности су говор у ритму, певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови 

стваралаштва. Препоручени музички садржаји (песме, музичке игре, ритмички и мелодијски 

аранжмани, композиције за слушање музике) остављају простор за избор других садржаја у 

складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Да би достигао програмске 

исходе, наставник реализује наставу користећи слушање, глас, покрет и музичке инструменте. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици 

могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух 

заједништва кроз рад у групама и у одељењу, као и комуникацијске вештине у циљу 

преношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип 

мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и 

развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Поред пажљивог избора квалитетних музичких садржаја, ученике треба стално 

упућивати на непосредност неговања гласовног и слушног апарата. Усмерити и упознати 

ученике са правим квалитетима музике.  

На сваком часу, ученике треба упућивати да правилно седе, а вежбе дисања 

организовати кроз интересантну причу и игре (нпр. лева шака представља цвет, а скупљени 

прсти десне пчелу. Након што дубоко уздахну, имитирају зујање пчеле које се чује јаче када 

се приближи цвету, а утишава се када се од цвета удаљава; испрекидано дување у замишљену 

свећу, опонашање пробушеног балона, итд). Вежбе за сугласнике (Ш – шуштање лишћа, Ф – 

фијук ветра, Р – зујање мотора, З – зујање пчеле, П – хлађење нечег врућег, С – опонашање 

оглашавања змије). Лепота певања зависи од јасноће и разговетности текста. Вежбе за 

правилну дикцију најпримереније је остварити изговором брзалица. Извођењем брзалица, 

поред јасног изговора, развија се пажња и концентрација − пожељни пратиоци сваког музичког 

извођења. Брзалицу изабрати према гласовима који их очекују у песми коју ће потом учити. 

Од велике животне важности је да се ученици упознају са правилима понашања 

(музичким бонтоном) при слушању музике и извођењу музике. Бажно је обезбедити и пажњу 
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у току слушања музике и упутити их када треба извођаче да поздраве аплаузом. Овај модел 

понашања ученици треба да задрже на концертима и различитим музичким приредбама, било 

да се налазе у активној (као извођачи) или пасивној (само слушаној) улози.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Час 

одељењског старешине, Ликовна култура, Грађанско васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: На часовима музичке културе најбитније је 

развијање музичких способности и изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек 

креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога, не инсистира се на дефиницијама већ на 

препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је 

степен ангажовања, уложен труд и лично напредовање сваког ученика у складу са његовим 

музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности, потребно је обезбедити 

пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ –трећи разред 

 

Циљ: учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

 

Годишњи фонд часова:  108 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Концепција Физичког и здравственог 

васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог 

васпитно-образовног подручја које се састоји из три предметне области: физичке способности, 

моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине (Атлетика; Спортска гимнастика; Основе 

тимских, спортских и елементарних игара; Плес и ритимика; пливање; Полигони ), и физичка 

и здравствена култура (Култура вежбања и играња; Здравствено васпитање) 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протеже се кроз цео први циклус 

основног образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде 

развоја физичких способности. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Организациони облици рада су: Часови Физичког и здравственог васпитања; Слободне 

активности; Недеља школског спорта; Активности у природи (крос, спортски дан, излети, 

зимовање, летовање ...); Школска такмичења; Корективно-педагошки рад и допунска настава. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Математика, Час 

одељењског старешине, Свет око нас, Музичка култура 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности.  Индивидуални напредак сваког ученика 

процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је 

узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом вредновања (оцењивања) узима се у обзир његов 

индивидуални напредак у односу на претходна достигнућа и могућности као и ангажовање 

ученика у наставном процесу. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – трећи разред 

 

Циљ: наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је 

одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна 

да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 3. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.5/19, 1/20 и 6/20) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Изборни програм Грађанско васпитање за трећи разред организован је, као и програми 

за претходна два разреда, по моделу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири 

области: Људска права (Сви различити, а сви равноправни); Демократско друштво (Ја и други 

у локалној заједници); Процеси у  савременом свету (Снага узајамне помоћи); Грађански 

активизам (Акција солидарности у локалној заједници) али се они проширују и продубљују, а 

исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље развијају. Све четири области су 

једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих 

постоји природна веза. Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних 

облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника. Наставници су у 

прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини 

истраживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. 

 За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Свет око нас, Час одељењске заједнице. Како је планом предвиђено да се и у трећем разреду 

остварује пројектна настава, то је добра прилика да се повеже са активностима Грађанског 

васпитања. Пројектна настава по свом концепту у потпуности одговара природи овог изборног 

програма. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се остварује у складу са Правилником о 

оцењивању у основној школи. Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у своје 

напредовање. Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено 

испитивање,  писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању 

могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како 

прикупља податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  

способност да се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту 

са аргументима; разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање 

другачијег мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како 

ученици међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; 

испољавање иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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ВЕРСКА НАСТАВА – трећи разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног), као и стицање знања код ученика о Богу као бићу 

заједнице. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о изменама Правилника о наставном плану за први, други, 

трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи 

разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 11/2016) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно.  Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују 

у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних средстава. Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  

писмено испитивање;  посматрање понашања ученика. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

 

 

 

3.4. Школски програм за ЧЕТВРТИ  разред основног образовања и 

васпитања
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СРПСКИ ЈЕЗИК  - четврти разред 

 

Циљ:  учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о 

значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције 

и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

 

 Годишњи фонд часова:  180 

 

 Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

чине предметне области: Књижевност, Језик (Граматика и правопис); и Језичка култура; у 

оквиру редовне и допунске наставе. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати 

изоловано и без садејства са другим областима. 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Свет око нас, Музичка култура, 

Страни језик, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - четврти разред 

 

Циљ учења: учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се 

ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену, а од трећег разреда и писану 

комуникацију, и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

 

 Годишњи фонд часова:  72 

 

 Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Поздрављање; Представљање себе и других; давање 

основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; 

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; Позив и реаговање на позив за учешће 

у заједничкој активности; Исказивање молбе, захвалности и извињења; Честитање; Описивање 

бића, предмета, места и појава; Исказивање потреба, осета и осећања; Исказивање положаја у 

простору; Исказивање времена; Изражавање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања; Изражавање допадања/недопадања; Изражавање способности; 

Изражавање количине и бројева. Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 

првог циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а 

затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких 

представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са интересовањима 

ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако да свака 

тема представља одређени ситуацијски комплекс. Полазећи од исхода, односно онога што је 

ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, 

делимично и оне невербалне), формално и садржински централну позицију програма 

заузимају управо комуникативне функције.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Ликовна култура,  

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда. Праћење и напредовање ученика је 

континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, 

увид у успешност решених задатака. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 

је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика 

за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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МАТЕМАТИКА  - четврти разред 

 

Циљ: учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  180 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Математике 

чине три предметне области: Бројеви; Геометрија; Мерење и мере; подељене у следеће 

теме:  Бројеви – први део (рачунске операције); Мерење и мере – први део (површина квадрата 

и правоугаоника); Бројеви – други део (једначине и неједначине); Геометрија; Бројеви – трећи 

део (разломци и децимални бројеви); Мерење и мере – други део (површина и запремина 

квадра и коцке); у оквиру редовне и допунске наставе.  

Остваривањем исхода ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају 

основним математичким процесима и вештинама и оспособљавају се да примењују знања и 

вештине.  Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним 

обликом рада.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Музичка 

култура, Физичко васпитање, Ликовна култура. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, активност на часу, самосталан рад, рад у групи, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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ПРИРОДА И ДРУШТВО – четврти разред 

 

Циљ: учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине седам 

области: Одреднице Републике Србије; Природне одлике Републике Србије; Друштвене 

одлике србије; Природни ресурси и одрживост; Човек; Материјали и њихова својства; 

Прошлост Србије. Завичајни принцип (принцип животне близине) одређује просторну и 

временску блискост природних и друштвених појава и процеса и као такав представља једну 

од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће од просторно и временски 

најближих феномена за ученика, у другом разреду просторни оквир се проширује на Насеље 

са околином, док се у трећем разреду проширује и на Крај у коме ученици живе, а завршава се 

у четвртом разреду облашћу под називом Моја отаџбина – Република Србија. Рад се одвија са 

целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Музичка култура, Чувари природе 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο 

οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. 

Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа настави и пοдразумева прοцену 

знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну 

инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи су исходи остварени, а кοϳи нису, каο и ο 

ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – четврти разред 

 

Циљ: учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује 

позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Композиција, Споразумевање, Наслеђе и  Сцена. Централни 

појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су 

изведени остали кључни појмови. У првом разреду их има три: простор – облик, линија; у 

другом разреду четири: простор – облик, линија, боја; у трећем пет: простор – облик, линија, 

боја, текстура; а у четвртом разреду пет: облик, линија, боја, текстура, светлина. Централни 

појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у 

коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из 

различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка 

остварења из ближе и даље прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици 

треба постепено да истражују и откривају те везе. Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним, групним или индивидуалним обликом рада.  

Програм наставе и учења Ликовне културе заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Музичка култура, 

Математика, Свет око нас 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање 

постигнућа су: Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање 

индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући елементи за процењивање напредовања 

и оцењивање постигнућа су: однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи 

материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у 

мапи...); однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у 

раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман 

је да испроба своје способности у новим активностима...); однос према другима (довршава рад 

у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да 

сарађује; уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, 

изражавања...); разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; 

разуме визуелне информације...); повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, 

људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела...); оригиналност (оригиналан је у односу на туђе 
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радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...); организација композиције (у 

складу са својом идејом примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о простору, 

перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...); вербално изражавање (учтиво комуницира; 

аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...); 

употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује 

одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и 

материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство у раду; обликује рад у 

одабраном апликативном програму)... 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – четврти разред 

 

Циљ: учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике; Слушање музике; Музичко 

стваралаштво. Природа саме музике, па и предмета Музичка култура указује на стално 

прожимање и садејство области и програмских садржаја. Ниједна област не може да се изучава 

изоловано од друге и да буде сама себи циљ, а да се истовремено не разговара о свим другим 

аспектима музике. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја из живота 

ученика.  

Програм наставе и учења усмерен је на остваривање исхода при чему се даје предност 

искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика кроз 

извођење музике и музичко стваралаштво. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке 

активности су говор у ритму, певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови 

стваралаштва. Препоручени музички садржаји (песме, музичке игре, ритмички и мелодијски 

аранжмани, композиције за слушање музике) остављају простор за избор других садржаја у 

складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Да би достигао програмске 

исходе, наставник реализује наставу користећи слушање, глас, покрет и музичке инструменте. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици 

могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух 

заједништва кроз рад у групама и у одељењу, као и комуникацијске вештине у циљу 

преношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип 

мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и 

развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Поред пажљивог избора квалитетних музичких садржаја, ученике треба стално 

упућивати на непосредност неговања гласовног и слушног апарата. Усмерити и упознати 

ученике са правим квалитетима музике.  

На сваком часу, ученике треба упућивати да правилно седе, а вежбе дисања 

организовати кроз интересантну причу и игре (нпр. лева шака представља цвет, а скупљени 

прсти десне пчелу. Након што дубоко уздахну, имитирају зујање пчеле које се чује јаче када 

се приближи цвету, а утишава се када се од цвета удаљава; испрекидано дување у замишљену 

свећу, опонашање пробушеног балона, итд). Вежбе за сугласнике (Ш – шуштање лишћа, Ф – 

фијук ветра, Р – зујање мотора, З – зујање пчеле, П – хлађење нечег врућег, С – опонашање 

оглашавања змије). Лепота певања зависи од јасноће и разговетности текста. Вежбе за 

правилну дикцију најпримереније је остварити изговором брзалица. Извођењем брзалица, 

поред јасног изговора, развија се пажња и концентрација − пожељни пратиоци сваког музичког 

извођења. Брзалицу изабрати према гласовима који их очекују у песми коју ће потом учити. 

Од велике животне важности је да се ученици упознају са правилима понашања 

(музичким бонтоном) при слушању музике и извођењу музике. Бажно је обезбедити и пажњу 
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у току слушања музике и упутити их када треба извођаче да поздраве аплаузом. Овај модел 

понашања ученици треба да задрже на концертима и различитим музичким приредбама, било 

да се налазе у активној (као извођачи) или пасивној (само слушаној) улози.  

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Свет око нас, Час 

одељењског старешине, Ликовна култура, Грађанско васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: На часовима музичке културе најбитније је 

развијање музичких способности и изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек 

креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога, не инсистира се на дефиницијама већ на 

препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је 

степен ангажовања, уложен труд и лично напредовање сваког ученика у складу са његовим 

музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности, потребно је обезбедити 

пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ –четврти разред 

 

Циљ: учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

 

Годишњи фонд часова:  108 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Концепција Физичког и здравственог 

васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог 

васпитно-образовног подручја које се састоји из три предметне области: физичке способности, 

моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине (Атлетика; Спортска гимнастика; Основе 

тимских, спортских и елементарних игара; Плес и ритимика; пливање; Полигони ), и физичка 

и здравствена култура (Култура вежбања и играња; Здравствено васпитање) 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протеже се кроз цео први циклус 

основног образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде 

развоја физичких способности. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Организациони облици рада су: Часови Физичког и здравственог васпитања; Слободне 

активности; Недеља школског спорта; Активности у природи (крос, спортски дан, излети, 

зимовање, летовање ...); Школска такмичења; Корективно-педагошки рад и допунска настава. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Математика, Час 

одељењског старешине, Свет око нас, Музичка култура 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности.  Индивидуални напредак сваког ученика 

процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је 

узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом вредновања (оцењивања) узима се у обзир његов 

индивидуални напредак у односу на претходна достигнућа и могућности као и ангажовање 

ученика у наставном процесу. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – четврти разред 

 

Циљ: наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је 

одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна 

да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4. разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Изборни програм Грађанско васпитање за четврти разред организован је, као и 

програми за претходна три, по моделу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири 

области: Људска права (Ја и други на планети Земљи), Демократско друштво (Култура и 

традиција), Процеси у савременом свету (Прекомерна потрошња) и Грађански активизам 

(Еколошка акција), али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују или се, ако је 

у питању вештина, даље развијају. Све четири области су једнако важне и доприносе 

достизању исхода и развоју међупредметних компетенција. Остваривање исхода захтева 

примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих 

метода и техника. Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, 

студије случаја, дискусије, мини истраживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке 

друге активности. 

 За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик, Ликовна култура, 

Свет око нас, Час одељењске заједнице. Како је планом предвиђено да се и у трећем разреду 

остварује пројектна настава, то је добра прилика да се повеже са активностима Грађанског 

васпитања. Пројектна настава по свом концепту у потпуности одговара природи овог изборног 

програма. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се остварује у складу са Правилником о 

оцењивању у основној школи. Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у своје 

напредовање. Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено 

испитивање,  писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању 

могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како 

прикупља податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  

способност да се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту 

са аргументима; разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање 

другачијег мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како 

ученици међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; 

испољавање иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ВЕРСКА НАСТАВА – четврти разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног), као и стицање знања код ученика о Богу као бићу 

заједнице. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о изменама Правилника о наставном плану за први, други, 

трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи 

разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 11/2016) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно.  Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују 

у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних средстава. Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да 

води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  

писмено испитивање;  посматрање понашања ученика. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА – четврти разред 

Циљ: пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене 

у животу; Решавање актуелних проблема, из животног окружења; Самостално коришћење 

различитих извора ради стицања, нових знања; подстицање за истраживањем; истраживачко 

учење; развој интересовања за уметност, културу и демократију; развој комуникационих 

вештина. 

Годишњи фонд часова:  36 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за 4.разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.11/19, 6/20 и 7/21) 

Упутство (начин) остваривања програма: према Правилнику о програму наставе и 

учења за 4.разред основног образовања и васпитања 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом 

нивоа постигнућа ученика. Акценат би требало да буде на учениковим способностима – на 

ономе што ученик може или покушава да учини. Током процеса наставе и учења учитељ 

континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што 

ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за 

даље напредовање ученика. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.   

1. Иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се 

процењивати његов даљи рад.  

2. Процена напредовања на основу сваке активности и давање повратне информације. 

3. Оспособљавање и охрабривање ученика  да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

4. Регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности на свкаом 

наставном часу и у оквиру свеке активности.  

5. Упућивање ученика на саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, 

може). 

6. Подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева 

напредовања.  

7. Вредновање остварености исхода и  процеса и продуката учења. 

8. Усклађивање нивоа циљева учења и начине оцењивања у циљу објективног 

вредновања и вредновања у функцији учења.. 

9. У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања.  

10. У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од 

врсте активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у 

питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  

11. Комбиновање различитих  начина оцењивања уз сагледавање слабих и јаких страна 

сваког  ученика.  

12. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење.  

13. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

14. Континуирана анализа резултата вредновања постигнућа ученика у циљу 

унапређења  наставне праксе.  

15. Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес 

наставе и учења, као и себе и сопствени рад. 

16. У случају потребе за реализацојом образовно – васпитног рада учењем на даљину 

настава  мора бити реализована уз употребу платформе за учење. 
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Други циклус обавезног образовања и васпитања 

 

 

 

  

 Навођењем циљева и задатака предмета за V, VI, VII, VIII разред, неопходно је 

напоменути да ће се све активности у оквиру свих обавезних предмета спроводити кроз 

примену ИОП-2, према Правилнику о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање ("Сл. гласник рс", бр. 74/2018) 

и Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и 

одраслом ("Сл. гласник РС", бр. 80/2018), и у том смислу, јасно су дефинисани циљеви,задаци 

и исходи, а план и програм допунске наставе креирају сами наставници.  

За ученике који услед стања сложене и/или вишеструке ометености, због природе 

психофизичког стања и/или већих здравствених проблема или хроничних болести не могу 

дужи временски период боравити у школи одн. не могу да похађају наставу дуже од три 

недеље у условима организације стандардне наставе, организује се настава у кући или 

здравственој установи и реализује се према Програму наставе на дужем кућном и болничком 

лечењу уз сагласност Министарства;   
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3.5. Школски програм за ПЕТИ  разред основног образовања и васпитања
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  - пети разред 

 

Циљ учења: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи 

да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз 

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање; подстичу имагинацију 

и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 

просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да 

усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче 

основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској 

писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално 

да повезује садржаје предметних области. 

 

 Годишњи фонд часова:  180 

 

 Исходи: Према Правилнику о Програму наставе и учења за пети разред основног 

образовања и васпитања број 15/2018, објављеном у Службеном гласнику 30.08.2018.године 

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура; у оквиру 

редовне и допунске наставе. 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Историја, Музичка култура, 

Биологија, Страни језик, Ликовна култура, Географија 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - пети разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања Број: 6 објављеном у Службеном гласнику 2020-94. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Introduction, My life, Аnimals, Holidays, Food, The world, 

Entertainment, Written tests - Pismeni zadaci. 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. Програм наставе и учења Енглеског језика заснован је на исходима, односно на 

процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Оцењивањем и вредновањем 

треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност 

наставе. Сврха оцењивања треба да буде  мотивација за напредовањем код ученика, а не 

истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују треба да допринесу свеопштој слици о 

напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 

елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 

лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду 

на часу и ван њега. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и 

оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама и врстама активности 

које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – пети разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: Према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник број 11/2017 објављеном 16. маја 2017. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Ритам, Линија, Облик, Визуелно споразумевање. 

Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење 

различитих уметничких медија и техника. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, 

групним или индивидуалним обликом рада. Ученик развија машту и апстрактан начин 

размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају 

креативна решења. Програм наставе и учења Ликовне културе заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања, каο и развиϳања 

οдгοвараϳуће кοмпетенциϳе тοкοм наставе учења. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу 

наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм οценοм. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – пети разред 

 

Циљ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску 

перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури 

свoгa и других нaрoдa. 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник бр. 15/2018. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике, Слушање музике, Човек и музика, 

Музички инструменти, Музичко стваралаштво. Све области се прожимају и ниједна се не 

може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и 

музичко стваралаштво. У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. Да би 

постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и 

учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија 

као и развијених модела мултимедијалне наставе. При реализацији наставних садржаја води 

се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Ликовна култура, Историја 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Како је предмет Музичка култура синтеза 

вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 

способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког 

развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане 

исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и 

крeaтивнoст. Тако се у настави Музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу 

добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни 

резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Праћење и вредновање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. Вредновање ученика је 

формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за 

фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду 

исказани брοϳчанοм οценοм.  
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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Циљ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-598/2017-04 од 16. августа 2018, објављеном у 

Службеном гласнику 15/2018 од 30.8.2018. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Историје чине 

следеће предметне области: Основи проучавања прошлости, Праисторија, Стари исток, 

Античка грчка, Антички рим. Програм је конципиран тако да су за сваку од пет тематских 

целина  дати исходи, основни и проширени садржаји. Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним, групним или индивидуалним обликом рада. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи историју. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Музичка култура, Српски језик и 

књижевност, Биологија, Географија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и 

ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су уостварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти 

οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља. Ρезултати 

фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм 

οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Циљ: наставе и учења Географије је да ученик изучавањем географских објеката, 

појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима 

развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Правилнику о Програму наставе и учења за осми разред основног образовања 

и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник 

15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програмску структуру чине три области: 

Човек и географија, Васиона, Планета Земља.  

Акценат наставе географије у петом разреду је да ученик увиди значај изучавања 

географије за њега лично и да изучавањем предвиђених наставних области развије знања, 

вештине, ставове и вредности за одговоран однос према себи, природи и будућности планете 

Земље. Програм се ослања на савремена достигнућа и перспективе развоја географске науке, 

корелативан је и примерен интересовањима и развојним способностима ученика. Програм 

уважава дефинисане стандарде постигнућа за овај предмет за крај основног образовања и 

васпитања, међупредметне компетенције, и заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Ликовна култура, 

Биологија, Информатика и рачунарство. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење напредовања ученика је у 

функцији развоја ученика у достизању исхода. Вредновање ученика је формативно и 

сумативно. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност остваривања исхода. Ученик се 

оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се 

оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, 

различитим облицима групног рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног 

оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  144 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник 6/2020-94. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Природни бројеви и дељивост, Основни појмови геометрије, Угао, Разломци, Осна симетрија; 

у оквиру редовне и допунске наставе. Остваривањем исхода ученици усвајају основне 

математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама и 

оспособљавају се да примењују знања и вештине.  Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Информатика и рачунарство, 

Техника и технологија, Географија, Физика, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Циљ: Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно - 

васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, 

природним појавама и законитостима које у њему владају. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, 

логичко расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, 

објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и 

заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу, изучавањем живих 

бића у интеракцији са животном средином и биолошким процесима развијају одговоран однос 

према себи и природи и разумеју значај биолошке разноврсности и потребе за одрживим 

развојем. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети разред основног 

образовања и васпитања Број: 15/2018, објављеном у Службеном гласнику 30.8.2018 године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Порекло и разноврсност живота, Јединство грађе и функције као основа живота, Наслеђивање 

и еволуција, Живот у екосистему, Човек и здравље. Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност, Чувари природе. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – пети разред 

 

Циљ: учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном 

окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи:  према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник бр. 9/2017. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Наставни предмет Техника и технологија 

намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања 

за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Наставни програм за пети 

разред оријентисан је на остваривање исхода, који представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 

Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и Производња и конструкторско 

моделовање. 

Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или индивидуалним обликом 

рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм. У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и 

др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО –  пети разред 

 

Циљ наставе и учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу 

дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-142/2017-04, ,,Службени гласник Републике Србије – 

Просветни гласник“ од 26. јуна  2017. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставног предмета 

информатика и рачунарство у петом разреду оријентисан је на остваривање исхода који 

представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске 

целине: ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство. У настави оријентисаној на постизање 

исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. При реализацији наставних 

садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не 

могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања 

додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Енглески језик, Српски језик и 

књижевност, Историја, Географија, Биологија, Математика, Ликовна култура, Физичко и 

здравствено васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм. У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и 

др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – пети разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља 

и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

          

Годишњи фонд часова:  72 + 54 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за пети разред основног 

образовања и васпитања. (15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Настава Физичког и здравственог 

васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу. Концепција Физичког и здравственог васпитања 

заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-

образовног подручја. 

А. Часови физичког и здравственог васпитања. 

Б. Секције. 

В. Недеља школског спорта. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...). 

Д. Школска и ваншколска такмичења. 

Ђ. Корективно - педагошки рад. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Начини организације рада Обавезних физичких активности ученика:  

Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа 

односно 22,5 минута, на недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у 

укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ВЕРСКА НАСТАВА – пети разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању  да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према  Правилнику о наставном програму за пети разред основног образовања 

и васпитања („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14), наставни 

програм предмета „Верска настава Православни катихизис (веронаука)“. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, у оквиру следећих тематских целина: Религија и култура старог света, Откривење - 

свет Библије, Стварање света и човека, Старозаветна историја спасења, Закон Божији, 

Месијанска нада. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и информативно.  Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 

реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних 

метода, облика рада и наставних средстава. Имаући у виду захтеве наставног програма и 

могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник 

би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији 

ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, 

у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  писмено 

испитивање;  посматрање понашања ученика. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – пети разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних 

принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и 

одговорности, осетиљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демокоратске вредности. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник бр. 15, 

Београд, 30. август 2018.) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Програм наставног предмета Грађанско васпитање, у другом циклусу основног 

образовања и  васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање 

исхода. Исходи су  искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли 

учећи овај предмет. Они  представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у четири области  (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 

савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. 

Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у 

разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању 

вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. 

Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз 

бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, 

препознавање дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити 

обрадом само једног програмског садржаја. Све области програма наставе и учења се 

прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. За 

ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено испитивање,  

писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како прикупља 

податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  способност да 

се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту са аргументима; 

разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање другачијег 

мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како ученици 

међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; испољавање 

иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  - пети разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о плану и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник број 15/2018 објављеном 30. августа 2018. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Немачког  језика 

чине следеће предметне области: Поздрављање, Представљање себе и других, Разумевање и 

давање једноставних упутстава и налога, Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој 

активности, Исказивање молбе, захвалности и извињења, Честитање, Описивање живих бића, 

предмета, места и појава, Исказивање потреба, осета и осећања, Исказивање положаја у 

простору, Изражавање допадања/недопадања. 

Све активности у оквиру наставе усмерене су ка оспособљавању ученика да 

комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе 

да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и 

опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика. Настава 

се заснива и на социјалној интеракцији. Програм наставе и учења немачког језика заснован је 

на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији 

наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За 

ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Сврха оцењивања треба да буде  

мотивација за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и 

писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, 

ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

 

 

 

3.6. Школски програм за ШЕСТИ  разред основног образовања и 

васпитања 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  - шести разред 

 

Циљ учења: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи 

да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз 

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења 

открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика 

и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

 

 Годишњи фонд часова:  144 

 

 Исходи: према Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник бр. 15, 

Београд, 30. август 2018.) 

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура; у оквиру 

редовне и допунске наставе. 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Историја, Музичка култура, 

Биологија, Страни језик, Ликовна култура, Географија 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - шести разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за шести  разред основног 

образовања и васпитања Број: 6 објављеном у Службеном гласнику 2020-94. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Introduction, My life, The future, Times and places, Cities, 

Experiences, What’s up?, Written tests, Pismeni zadaci. 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. Програм наставе и учења Енглеског језика заснован је на исходима, односно на 

процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Оцењивањем и вредновањем 

треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност 

наставе. Сврха оцењивања треба да буде  мотивација за напредовањем код ученика, а не 

истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују треба да допринесу свеопштој слици о 

напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 

елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 

лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду 

на часу и ван њега. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и 

оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама и врстама активности 

које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – шести разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Према Правилнику о Програму наставе и учења за шести  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник број 7/2018 објављеном 1. априла 2018. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Боја, Простор, Текстура, Комуникација, Уобразиља. 

Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење 

различитих уметничких медија и техника. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, 

групним или индивидуалним обликом рада. Ученик развија машту и апстрактан начин 

размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају 

креативна решења. Програм наставе и учења Ликовне културе заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања, каο и развиϳања 

οдгοвараϳуће кοмпетенциϳе тοкοм наставе учења. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу 

наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм οценοм. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном 

алтернативно (аутентичном) методом. Напредак ученика се прати да би наставник подржао 

развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које 

наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и 

развијање идеја. Други ефикасан вид подршке је одељенска изложба (по завршетку задатка) 

на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује 

ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак. 

 

  



Школски програм за ПРВИ и ДРУГИ циклус основног образовања и васпитања 

88 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – шести разред 

 

Циљ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску 

перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури 

свoгa и других нaрoдa. 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник бр. 15/2018. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике, Слушање музике, Човек и музика, 

Музички инструменти, Музичко стваралаштво. Све области се прожимају и ниједна се не 

може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и 

музичко стваралаштво. У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. Да би 

постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и 

учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија 

као и развијених модела мултимедијалне наставе. При реализацији наставних садржаја води 

се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Ликовна култура, Историја 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Како је предмет Музичка култура синтеза 

вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 

способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког 

развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане 

исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и 

крeaтивнoст. Тако се у настави Музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу 

добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни 

резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Праћење и вредновање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. Вредновање ученика је 

формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за 

фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду 

исказани брοϳчанοм οценοм.  
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ИСТОРИЈА – шести разред 

Циљ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за шести разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-598/2017-04 од 16. августа 2018, објављеном у 

Службеном гласнику 15/2018 од 30.8.2018. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Историје чине 

следеће предметне области: Основи проучавања прошлости; Европа, средоземље и српске 

земље у раном средњем веку; Европа, средоземље и српске земље у позном средњем веку; 

Европа, свет и српске земље у раном новом веку (прединдустријско доба). Програм је 

конципиран тако да су за сваку од четири тематских целина  дати исходи, основни и 

проширени садржаји. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или 

индивидуалним обликом рада. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи историју. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Музичка култура, Српски језик и 

књижевност, Биологија, Географија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и 

ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су уостварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти 

οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља. Ρезултати 

фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм 

οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГЕОГРАФИЈА – шести разред 

 

Циљ: наставе и учења Географије је да ученик изучавањем географских објеката, 

појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима 

развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: Правилнику о Програму наставе и учења за шести разред основног образовања 

и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник 

15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програмску структуру чине седам 

тематских целина: Друштво и географија, Географска карта, Становништво, Насеља, 

Привреда, Држава и интеграциони процеси и Географија Eвpoпe. 

Програм уважава дефинисане стандарде постигнућа за овај предмет за крај основног 

образовања и васпитања, међупредметне компетенције, и заснован је на исходима, односно на 

процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Ликовна култура, 

Биологија, Информатика и рачунарство. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење напредовања ученика је у 

функцији развоја ученика у достизању исхода. Вредновање ученика је формативно и 

сумативно. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност остваривања исхода. Ученик се 

оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се 

оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, 

различитим облицима групног рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног 

оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ФИЗИКА – шести разред 

 

Циљ: учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним 

законима природе, стицање основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и 

распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз 

истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона 

у свакодневном животу и раду. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за 6. разред основног 

образовања и васпитања, објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветном 

гласнику, број 110-00-598/2017-04. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине шест области: 

Увод у физику, Механичко кретање, Сила, Мерење, Маса и густина, Притисак. Сви садржаји 

су дефинисани тако да буду у функцији остваривања исхода предвиђених програмом. 

Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Информатика и 

рачунарство, Техника и технологија, Географија, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије  основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом. Примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  144 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за шести  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник  6/2020-94. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Цели бројеви, Троугао, Рационални бројеви, Четвороугао, Површина четвороугла и троугла; у 

оквиру редовне и допунске наставе. Остваривањем исхода ученици усвајају основне 

математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама и 

оспособљавају се да примењују знања и вештине.  Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Информатика и рачунарство, 

Техника и технологија, Географија, Физика, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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БИОЛОГИЈА – шести разред 

 

Циљ: Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно - 

васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, 

природним појавама и законитостима које у њему владају. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, 

логичко расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, 

објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и 

заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу, изучавањем живих 

бића у интеракцији са животном средином и биолошким процесима развијају одговоран однос 

према себи и природи и разумеју значај биолошке разноврсности и потребе за одрживим 

развојем. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања Број: 15/2018, објављеном у Службеном гласнику 30.8.2018 

године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Јединство грађе и функције као основа живота, Живот у екосистему, Наслеђивање и еволуција, 

Порекло и разноврсност живота, Човек и здравље. Исходи за шесту област  Посматрање, 

мерење и експеримент у Биологији су распоређени у претходних пет, сходно планираним 

активностима. Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност, Чувари природе. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су 

остварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.   
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – шести разред 

 

Циљ: учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном 

окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за пети  разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-598/2017-04 од 16. августа 2018, објављеном у 

Службеном гласнику 15/2018 од 30.8.2018. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Наставни предмет Техника и технологија 

намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања 

за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Наставни програм за шести 

разред оријентисан је на остваривање исхода, који представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 

Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња, Конструкторско 

моделовање. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм. У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и 

др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО –  шести разред 

 

Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања: 5/2008, 3/2011-др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018 и 

12/2018, ,,Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“ од децембра  2018. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставног предмета 

информатика и рачунарство у петом разреду оријентисан је на остваривање исхода који 

представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у следеће 

тематске целине: Информационо - комуникационе технологије, Дигитална писменост, 

Рачунарство, Пројектни задатак. У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је 

уважити стечене дигиталне вештине ученика. Достизање дефинисаних исхода може се 

остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских 

алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације 

елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи 

примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, 

треба користити у настави и учењу. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Енглески језик, Српски језик и 

књижевност, Историја, Географија, Биологија, Математика, Ликовна култура, Физичко и 

здравствено васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све активности ученика 

(уредност,систематичност,залагање,самоиницијативност, креативност и др.). 
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – шести разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља 

и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

          

Годишњи фонд часова:  72 + 54 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за шести разред основног 

образовања и васпитања. (15/2018-77) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Настава Физичког и здравственог 

васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу. Концепција Физичког и здравственог васпитања 

заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-

образовног подручја. 

А. Часови физичког и здравственог васпитања. 

Б. Секције. 

В. Недеља школског спорта. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...). 

Д. Школска и ваншколска такмичења. 

Ђ. Корективно - педагошки рад. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Начини организације рада Обавезних физичких активности ученика:  

Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа 

односно 22,5 минута, на недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у 

укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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ВЕРСКА НАСТАВА – шести разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању  да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према  Правилнику о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14), 

наставни програм предмета „Верска настава Православни катихизис (веронаука)“. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, у оквиру следећих тематских целина: Припрема света за долазак  Сина Божијег, Увод 

у Нови Завет, Богочовек-исус христос, Црква духа светога. У току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  Квалитет 

наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. 

Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја 

у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. За ученике који не могу 

да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања 

додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  писмено 

испитивање;  посматрање понашања ученика. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – шести разред 

 

Циљ: Циљ учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник бр. 15, 

Београд, 30. август 2018.) 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Програм наставног предмета Грађанско васпитање, у другом циклусу основног 

образовања и  васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање 

исхода. Исходи су  искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли 

учећи овај предмет. Они  представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у четири области  (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 

савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. 

Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у 

разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању 

вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. 

Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз 

бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, 

препознавање дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити 

обрадом само једног програмског садржаја. Све области програма наставе и учења се 

прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. За 

ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено испитивање,  

писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како прикупља 

податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  способност да 

се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту са аргументима; 

разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање другачијег 

мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како ученици 

међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; испољавање 

иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  - шести разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о плану и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник број 15/2018 објављеном 30. августа 2018. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Немачког  језика 

чине следеће предметне области: Mein Zuhause, Das schmeckt gut, Meine Freizeit, Das sieht gut 

aus, Partys, Meine Stadt, Ferien. Све активности у оквиру наставе усмерене су ка 

оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При 

томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и 

знањима ученика. Настава се заснива и на социјалној интеракцији. Програм наставе и учења 

немачког језика заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким 

постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Сврха оцењивања треба да буде  

мотивација за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и 

писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, 

ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега.  
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3.7. Школски програм за СЕДМИ  разред основног образовања и 

васпитања 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - седми разред 

 

Циљ учења: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи 

да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз 

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења 

открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика 

и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

 

 Годишњи фонд часова:  144 

 

 Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник- Просветни гласник“ број 5/2019.)  

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Граматика и Језичка култура; у 

оквиру редовне и допунске наставе.  

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Историја, Музичка култура, 

Биологија, Страни језик, Ликовна култура, Географија 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - седми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми  разред основног 

образовања и васпитања Број: 8 објављеном у Службеном гласнику 2020-597. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Introduction; Past and present; Fame and fortune; Health and 

safety; Heroes  + Reported requests, commands and advice; Our environment; Relationships + 

Second Conditional + Comparison of adverbs; Written tests - Pismeni zadaci. Kомуникативна 

настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који 

указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Програм наставе и 

учења Енглеског језика заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким 

постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Оцењивањем и вредновањем 

треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност 

наставе. Сврха оцењивања треба да буде  мотивација за напредовањем код ученика, а не 

истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују треба да допринесу свеопштој слици о 

напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 

елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 

лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду 

на часу и ван њега.  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – седми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: Према Правилнику о Програму наставе и учења за седми  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник број 11/2019 објављеном 15. августа 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Простор и композиција, Комуникација, и Уметност око нас. 

Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење 

различитих уметничких медија и техника. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, 

групним или индивидуалним обликом рада. Ученик развија машту и апстрактан начин 

размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају 

креативна решења. Програм наставе и учења Ликовне културе заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања, каο и развиϳања 

οдгοвараϳуће кοмпетенциϳе тοкοм наставе учења. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу 

наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм οценοм. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном 

алтернативно (аутентичном) методом. Напредак ученика се прати да би наставник подржао 

развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које 

наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и 

развијање идеја. Други ефикасан вид подршке је одељенска изложба (по завршетку задатка) 

на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује 

ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – седми разред 

 

Циљ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску 

перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури 

свoгa и других нaрoдa. 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник број 110-00-90/2019-04 објављеном 25. априла 2019. године. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике, Слушање музике, Човек и музика, 

Музички инструменти, Музичко стваралаштво. Све области се прожимају и ниједна се не 

може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и 

музичко стваралаштво. У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. Да би 

постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и 

учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија 

као и развијених модела мултимедијалне наставе. При реализацији наставних садржаја води 

се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Ликовна култура, Историја 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Како је предмет Музичка култура синтеза 

вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 

способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког 

развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане 

исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и 

крeaтивнoст. Тако се у настави Музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу 

добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни 

резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Праћење и вредновање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. Вредновање ученика је 

формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст ученика ϳе прилика за 

фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље 

активнοсти. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду 

исказани брοϳчанοм οценοм.  
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ИСТОРИЈА – седми разред 

 

Циљ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми  разред основног 

образовања и васпитања Број 110-00-90/2019-04 од 25. априла 2019. године 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Историје чине 

следеће предметне области: Основи проучавања прошлости; Европа, свет, српска држава и 

народ на почетку индустријског доба (до средине XIX века); Европа, свет, српска држава и 

народ у другој половини XIX века; и Европа, свет, српска држава и народ на почетку XX века. 

Програм је конципиран тако да су за сваку од четири тематских целина  дати исходи, основни 

и проширени садржаји. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или 

индивидуалним обликом рада. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи историју. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Музичка култура, Српски језик и 

књижевност, Биологија, Географија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и 

ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су уостварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти 

οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља. Ρезултати 

фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм 

οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГЕОГРАФИЈА – седми разред 

 

Циљ: наставе и учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада 

природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-

географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање 

вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-90/2019-04, објављеном у Службеном гласнику у 

Београду, 25. априла 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програмску структуру чине осам 

тематских целина: Регионална географија; Европа; Азија; Африка; Северна Америка; Јужна 

Америка; Аустралија и Океанија; и Поларне области  

Програм уважава дефинисане стандарде постигнућа за овај предмет за крај основног 

образовања и васпитања, међупредметне компетенције, и заснован је на исходима, односно на 

процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Ликовна култура, 

Биологија, Информатика и рачунарство. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење напредовања ученика је у 

функцији развоја ученика у достизању исхода. Вредновање ученика је формативно и 

сумативно. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност остваривања исхода. Ученик се 

оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се 

оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, 

различитим облицима групног рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног 

оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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ФИЗИКА – седми разред 

 

Циљ: Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним 

законима природе, стицање основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и 

распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз 

истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона 

у свакодневном животу и раду. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми  разред основног 

образовања и васпитања број 18/2018, објављеном у Службеном гласнику 17. децембра 2018. 

године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Сила и кретање; Кретање тела под дејством силе теже, Сила трења; Равнотежа тела; 

Механички рад и енергија, Снага; Топлотне појаве. Сви садржаји су дефинисани тако да буду 

у функцији остваривања исхода предвиђених програмом. Наставник има значајан простор за 

избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. При реализацији 

наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За 

ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Информатика и 

рачунарство, Техника и технологија, Географија, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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МАТЕМАТИКА – седми разред 

 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије  основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом; примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  144 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за шести и седми  разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник  6/2020-99. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине шест области: 

Реални бројеви, Питагорина теорема, Цели и рационални алгебарски изрази, Многоугао, Круг, 

Обрада података; у оквиру редовне и допунске наставе.  Остваривањем исхода ученици 

усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и 

вештинама и оспособљавају се да примењују знања и вештине.  Рад се одвија са целим 

одељењем фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Информатика и рачунарство, 

Техника и технологија, Географија, Физика, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Циљ: Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно - 

васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, 

природним појавама и законитостима које у њему владају. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, 

логичко расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, 

објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и 

заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу, изучавањем живих 

бића у интеракцији са животном средином и биолошким процесима развијају одговоран однос 

према себи и природи и разумеју значај биолошке разноврсности и потребе за одрживим 

развојем. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за 7. разред основног 

образовања и васпитања (,,Сл.гласник- Просветни гласник“ бр. 5/2019.) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Наслеђивање и еволуција; Јединство грађе и функције као основа живота, Порекло и 

разноврсност живота, Живот у екосистему, и Човек и здравље. Исходи за шесту област  

Посматрање, мерење и експеримент у Биологији су распоређени у претходних пет, сходно 

планираним активностима. Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или 

индивидуалним обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност, Чувари природе. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су 

остварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  
Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе 

да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се 

пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде 

прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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ХЕМИЈА – седми разред 

 

Циљ: Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и 

вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се 

оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу 

и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној 

средини. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за 7. разред основног 

образовања и васпитања (,,Сл.гласник- Просветни гласник“ бр. 5/2019.) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине осам области: 

Хемија као експериментална наука и Хемија у свету око нас; Хемијска лабораторија; Атоми и 

хемијски елементи; Молекули елемената и једињења,  јони и јонска једињења; Хомогене и 

хетерогене смеше; Хемијске реакције и Хемијске једначине; Израчунавања у хемији;  и 

Водоник и кисеоник и њихова једињења, Соли. Исходи за област  Посматрање, мерење и 

експеримент у хемији су распоређени у претходних осам, сходно планираним активностима. 

Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког 

ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, 

у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Физика, Биологија, Математика, 

Географија, Техника и технологија 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су 

остварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – седми разред 

 

Циљ: учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном 

окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за седми  разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-101/2021-04, објављеном у Службеном гласнику 

Републике Србије – „Просветни гласник“ од 09. јуна 2021. год. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Наставни предмет Техника и технологија 

намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања 

за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Наставни програм за седми 

разред оријентисан је на остваривање исхода, који представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 

Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња, Конструкторско 

моделовање. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм. У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и 

др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО –  седми разред 

 

Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања: 110-00-90/2019-04, „Службени гласник Републике Србије – 

Просветни гласник“ од 25. априла  2019. год. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставног предмета 

информатика и рачунарство у петом разреду оријентисан је на остваривање исхода који 

представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у следеће 

тематске целине: Информационо - комуникационе технологије, Дигитална писменост, 

Рачунарство, Пројектни задатак. У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је 

уважити стечене дигиталне вештине ученика. Достизање дефинисаних исхода може се 

остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских 

алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације 

елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи 

примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, 

треба користити у настави и учењу. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Енглески језик, Српски језик и 

књижевност, Историја, Географија, Биологија, Математика, Ликовна култура, Физичко и 

здравствено васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све активности ученика 

(уредност,систематичност,залагање,самоиницијативност, креативност и др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – седми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља 

и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

          

Годишњи фонд часова:  108 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања. (5/2019-61) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Настава Физичког и здравственог 

васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу. Концепција Физичког и здравственог васпитања 

заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-

образовног подручја. 

А. Часови физичког и здравственог васпитања. 

Б. Секције. 

В. Недеља школског спорта. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...). 

Д. Школска и ваншколска такмичења. 

Ђ. Корективно - педагошки рад. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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ВЕРСКА НАСТАВА – седми разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању  да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14), 

наставни програм предмета „Верска настава Православни катихизис (веронаука)“. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, у оквиру следећих тематских целина: Припрема света за долазак  Сина Божијег, Увод 

у Нови Завет, Богочовек-исус христос, Црква духа светога. У току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  Квалитет 

наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. 

Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја 

у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. За ученике који не могу 

да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања 

додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако 

је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и 

продукти учења. Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића; провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  

писмено испитивање;  посматрање понашања ученика. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – седми разред 

 

Циљ: Циљ учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

 

Годишњи фонд часова:  36 

 

Исходи: према Правилнику о плану и програму наставе и учења за седми разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник број 5/2019 објављеном 27. маја 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Програм наставног предмета Грађанско васпитање, у другом циклусу основног 

образовања и  васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање 

исхода. Исходи су  искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли 

учећи овај предмет. Они  представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у четири области  (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 

савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. 

Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у 

разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању 

вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. 

Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз 

бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, 

препознавање дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити 

обрадом само једног програмског садржаја. Све области програма наставе и учења се 

прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. За 

ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено испитивање,  

писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како прикупља 

податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  способност да 

се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту са аргументима; 

разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање другачијег 

мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како ученици 

међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; испољавање 

иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  - седми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  72 

 

Исходи: према Правилнику о плану и програму наставе и учења за седми разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник број 11/2019 објављеном 15. августа 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Немачког  језика 

чине следеће предметне области: Wie war´s in den Ferien?, Meine Pläne, Freundschaft, Bilder 

und Töne, Zusammenleben, Das gefällt mir, Mehr über mich. Све активности у оквиру наставе 

усмерене су ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у 

свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро 

осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а 

наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика. Настава се заснива и на 

социјалној интеракцији. Програм наставе и учења немачког језика заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Сврха оцењивања треба да буде  

мотивација за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и 

писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, 

ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега.  
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - осми разред 

 

Циљ учења: Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи 

да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз 

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења 

открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика 

и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области 

 

 Годишњи фонд часова:  136 

 

 Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања број 11/2019, објављеном у Службеном гласнику 31.7.2019.  

 

 Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Српског језика 

и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура, у оквиру 

редовне и допунске наставе. 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Историја, Музичка култура, 

Биологија, Страни језик, Ликовна култура, Географија 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.   
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - осми разред 

 

Циљ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми  разред основног 

образовања и васпитања Број: 6 објављеном у Службеном гласнику 2020-118. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Енглеског језика 

чине следеће предметне области: Introduction; Problems; Revision and test 1; The Future; The 

first written test; Risks; Can I ask?; Revision and test 2; Buying and selling; The second written test; 

Protest Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. Програм наставе и учења Енглеског језика заснован је на исходима, односно на 

процесу учења и ученичким постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Оцењивањем и вредновањем 

треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност 

наставе. Сврха оцењивања треба да буде  мотивација за напредовањем код ученика, а не 

истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују треба да допринесу свеопштој слици о 

напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 

елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 

лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду 

на часу и ван њега. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и 

оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама и врстама активности 

које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – осми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

Годишњи фонд часова:  34 

 

Исходи: Према Правилнику о Програму наставе и учења за осми  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник број 11/2019 објављеном 15. августа 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Ликовне културе 

чине следеће предметне области: Машта и креативност, свесно и несвесно; Порука, тема, 

идеја; Ликовни рецепти; и Пројекти.  Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух 

кроз упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника. Рад се одвија са 

целим одељењем фронталним, групним или индивидуалним обликом рада. Ученик развија 

машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним 

ситуацијама које захтевају креативна решења. Програм наставе и учења Ликовне културе 

заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При 

реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког 

ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, 

у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања, каο и развиϳања 

οдгοвараϳуће кοмпетенциϳе тοкοм наставе учења. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу 

наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм οценοм. На основу резултата праћења и 

вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном 

алтернативно (аутентичном) методом. Напредак ученика се прати да би наставник подржао 

развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које 

наставник даје у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и 

развијање идеја. Други ефикасан вид подршке је одељенска изложба (по завршетку задатка) 

на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује 

ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – осми разред 

 

Циљ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску 

перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури 

свoгa и других нaрoдa. 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник 11/2019 објављеном 15. августа 2019. године. 

 

Годишњи фонд часова:  34 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Музичке 

културе чине следеће предметне области: Извођење музике, Слушање музике, Човек и музика, 

Музички инструменти, Музичко стваралаштво. Све области се прожимају и ниједна се не 

може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. У програму наставе Музичке 

културе за осми разред истакнуто место има стицање знања о музици, које се остварује 

праћењем њеног развоја у различитим епохама. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и 

музичко стваралаштво. У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. Да би 

постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и 

учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија 

као и развијених модела мултимедијалне наставе. При реализацији наставних садржаја води 

се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате 

садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Ликовна култура, Историја 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Како је предмет Музичка култура синтеза 

вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 

способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког 

развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане 

исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и 

крeaтивнoст. Тако се у настави Музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу 

добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни 

резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. Праћење и вредновање 

ученика је континуирано током целе школске године кроз посматрање, слушање, бележење 

одговора, увид у успешност. Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни 

час и свака активнοст ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање 

напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Ρад свакοг наставника састοϳи се οд 

планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа 

ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, 

наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο 

делοтвοрнο, требалο би унапредити. 
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ИСТОРИЈА – осми разред 

 

Циљ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми  разред основног 

образовања и васпитања Број 110-00-249/2019-04 од 31. јула 2019. године објављеном у 

Службеном гласнику Републике Србије – Просветни гласник број 11/2019 15. августа 2019. 

године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  Програм наставе и учења Историје чине 

следеће предметне области: (Европа, свет и српски народ у југословенској држави у периоду 

између два светска рата; Други светски рат; Свет, Европа и српски народ у југословенској 

држави у периоду хладног рата; и Свет, Европа, српскa држава и народ у савременим 

процесима). Програм је конципиран тако да су за сваку од четири тематских целина  дати 

исходи, основни и проширени садржаји. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, 

групним или индивидуалним обликом рада. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да 

ураде на основу знања која су стекли учећи историју. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Музичка култура, Српски језик и 

књижевност, Биологија, Географија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Ρезултат οваквοг вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и 

ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су уостварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти 

οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο ради οстваривања циља. Ρезултати 

фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба да буду исказани брοϳчанοм 

οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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ГЕОГРАФИЈА – осми разред 

 

Циљ: Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда 

ибразовних постигнућа, да се оспособе да решавајупроблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију 

мотивисаност за учење и заинетесованост за предметне садржаје,као и да ученицима пружи 

знања и објашњења о савременим географским појавама,објектима и процесима на територији 

Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава 

географије ће им омогућити разумевање основних физичко - географских одлика наше земље 

и упознавање сложених друштвено - економских процеса и промена,како у нашој држави, тако 

и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  У осмом разреду основне школе 

програмску структуру чине наставне теме, распоређене тако да свака претходна наставна тема 

представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину: 

Географски положај, границе и величина територије Србије; Физичко - географске одлике 

србије; Друштвено - географске одлике Србије; Природна и културна баштина Србије; Срби у 

региону и дијаспори; Географија завичаја. Програм уважава дефинисане стандарде постигнућа 

за овај предмет за крај основног образовања и васпитања, међупредметне компетенције, и 

заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. При 

реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима сваког 

ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, 

у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Ликовна култура, 

Биологија, Информатика и рачунарство. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење напредовања ученика је у 

функцији развоја ученика у достизању исхода. Вредновање ученика је формативно и 

сумативно. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност остваривања исхода. Ученик се 

оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се 

оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, 

различитим облицима групног рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног 

оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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ФИЗИКА – осми разред 

 

Циљ: учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним 

законима природе, стицање основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и 

распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз 

истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона 

у свакодневном животу и раду. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања (Сл.гласник- Просветни гласник“ број11/2019, од 31.7.2019. године). 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине седам 

области: Осцилаторно и таласно кретање; Светлосне појаве; Електрично поље; Eлектрична 

струја; Магнетно поље; Елементи атомске и нуклеарне физике; Физика и савремени свет. Сви 

садржаји су дефинисани тако да буду у функцији остваривања исхода предвиђених програмом. 

Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Математика, Информатика и 

рачунарство, Техника и технологија, Географија, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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МАТЕМАТИКА – осми разред 

 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије  основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом. Примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Годишњи фонд часова:  136 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми  разред основног 

образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – Просветни 

гласник  17/2021-58. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине девет 

области: Сличност; Тачка, права и раван; Линеарне једначине и неједначине с једном 

непознатом; Призма; Пирамида; Линеарна функција; Пројектни задатак; Системи линеарних 

једначина с две непознате; Ваљак, купа и лопта; у оквиру редовне и допунске наставе. 

Остваривањем исхода ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним 

математичким процесима и вештинама и оспособљавају се да примењују знања и вештине.  

Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним обликом рада. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Информатика и рачунарство, 

Техника и технологија, Географија, Физика, Хемија. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених 

задатака, контролне и писмене задатке. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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БИОЛОГИЈА – осми разред 

 

Циљ: Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у 

интеракцији са животном средином, разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим 

развојем и развије одговоран однос према себи и природи. Учећи биологију у осмом разреду, ученик 

ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију 

живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување 

животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких 

вештина примењиваће у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног 

стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој 

и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзитета и употреба биотехнологија. Бавећи се 

биологијом, развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће 

сличности и разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за 

биолошке феномене. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за 8. разред основног 

образовања и васпитања бр. 11/2019 објављеном у Службеном гласнику 15.8.2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине пет области: 

Јединство грађе и функције као основа живота, Човек и здравље; Порекло и разноврсност 

живота; Наслеђивање и еволуција, Живот у екосистему. Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним, групним или индивидуалним обликом рада. При реализацији наставних садржаја 

води се рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да 

прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке 

ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност, Чувари природе. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су 

остварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  



Школски програм основног образовања 

127 

ХЕМИЈА – осми разред 

 

Циљ: Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и 

вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се 

оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу 

и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној 

средини. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања (,,Сл.гласник- Просветни гласник“ бр. 11/2019.) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програмску структуру чине осам области: 

Метали, оксиди и хидроксиди; Неметали, оксиди  и киселине; Соли; Органска једињења и 

њихова општа својства; Угљоводоници; Органска једињења са кисеоником; Биолошки  важна 

органска једињења; Хемија животне средине и зелена хемија. Исходи за област Посматрање, 

мерење и експеримент у хемији су распоређени у претходних осам, сходно планираним 

активностима. Рад се одвија са целим одељењем фронталним,  групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Физика, Биологија, Математика, 

Географија, Техника и технологија 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳи исходи су 

остварени, а кοϳи нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм.  

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.  
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – осми разред 

 

Циљ: учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном 

окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о Програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања Број: 110-00-102/2021-04 објављеном у Службеном гласнику 

Републике Србије – „Просветни гласник“ од 09. јуна 2021. год. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Наставни предмет Техника и технологија 

намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања 

за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Наставни програм за осми 

разред оријентисан је на остваривање исхода, који представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 

Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња, Конструкторско 

моделовање. Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Географија, Математика, Ликовна 

култура, Српски језик и књижевност. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања.   Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. Ρезултат οваквοг 

вреднοвања даϳе пοвратну инфοрмациϳу и ученику и наставнику ο тοме кοϳе кοмпетенциϳе су 

усвοϳене, а кοϳе нису, каο и ο ефикаснοсти οдгοвараϳућих метοда кοϳе ϳе наставник примениο 

ради οстваривања циља. Ρезултати фοрмативнοг вреднοвања на краϳу наставнοг циклуса треба 

да буду исказани брοϳчанοм οценοм. У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и 

др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења.   
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО –  осми разред 

 

Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Годишњи фонд часова:  34 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања: 110-00-102/2021-04, ,,Службени гласник Републике Србије – 

Просветни гласник“ од 09.06.2021. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставног предмета 

информатика и рачунарство у петом разреду оријентисан је на остваривање исхода који 

представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у следеће 

тематске целине: Информационо - комуникационе технологије, Дигитална писменост, 

Рачунарство, Пројектни задатак. У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је 

уважити стечене дигиталне вештине ученика. Достизање дефинисаних исхода може се 

остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских 

алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације 

елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи 

примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, 

треба користити у настави и учењу. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о 

индивидуалним способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и 

остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује 

се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Енглески језик, Српски језик и 

књижевност, Историја, Географија, Биологија, Математика, Ликовна култура, Физичко и 

здравствено васпитање 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Праћење и вреднοвање резултата 

напредοвања ученика ϳе у функциϳи οстваривања исхοда, а запοчиње инициϳалнοм прοценοм 

дοстигнутοг нивοа знања. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за фοрмативнο οцењивање, οднοснο регистрοвање напретка ученика и 

упућивање на даље активнοсти. Фοрмативнο вреднοвање ϳе саставни деο савременοг приступа 

настави и пοдразумева прοцену знања, вештина, ставοва и пοнашања. У процесу оцењивања 

потребно је узети у обзир све активности ученика 

(уредност,систематичност,залагање,самоиницијативност, креативност и др.). 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. Све штο се пοкаже дοбрим и ефикасним, наставник ће кοристити и даље у свοϳοϳ наставнοϳ 

пракси, а οнο штο буде прοцењенο каο недοвοљнο делοтвοрнο, требалο би унапредити. На 

основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати погодне 

стратегије учења. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – осми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља 

и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

          

Годишњи фонд часова:  102 

 

Исходи: према Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања. (11/2019-61) 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Настава Физичког и здравственог 

васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу. Концепција Физичког и здравственог васпитања 

заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-

образовног подручја. 

А. Часови физичког и здравственог васпитања. 

Б. Секције. 

В. Недеља школског спорта. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...). 

Д. Школска и ваншколска такмичења. 

Ђ. Корективно - педагошки рад. 

При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане 

програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

 Праћење и вреднοвање наставе и учења: Исходи представљају добру основу за 

праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења и 

оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању 

ученика. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, Приказ више 

комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), Достигнут ниво 

постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике), 

Индивидуални напредак моторичких способности 

Ρад свакοг наставника састοϳи се οд планирања, οстваривања, праћења и вреднοвања. 

Βажнο ϳе да наставник, пοред пοстигнућа ученика, кοнтинуиранο прати и вреднуϳе властити 

рад. На основу резултата праћења и вредновања, треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  
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ВЕРСКА НАСТАВА – осми разред 

 

Циљ: Учење Верске наставе наставе - православног катихизиса има за циљ у основном 

образовању и васпитању  да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). 

 

Годишњи фонд часова:  34 

 

Исходи: према  Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања 

и васпитања („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14), наставни 

програм предмета „Верска настава Православни катихизис (веронаука)“. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство Цркве 

лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, у оквиру следећих тематских целина: Припрема света за долазак  Сина Божијег, Увод 

у Нови Завет, Богочовек-исус христос, Црква духа светога. У току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  Квалитет 

наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. 

Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја 

у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. За ученике који не могу 

да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у оквиру пружања 

додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 
У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности у наставном процесу.  Настава је успешно реализована ако је 

ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 

Праћење  и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације. Сваки наставни час и свака 

активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање;  

писмено испитивање;  посматрање понашања ученика. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – осми разред 

 

Циљ: Циљ учења програма Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

 

Годишњи фонд часова:  34 

 

Исходи: према Правилнику о плану и програму наставе и учења за осми разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник број 5/2019 објављеном 27. маја 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма:  

Програм наставног предмета Грађанско васпитање, у другом циклусу основног 

образовања и  васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање 

исхода. Исходи су  искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли 

учећи овај предмет. Они  представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у четири области  (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 

савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. 

Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у 

разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању 

вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. 

Активно слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз 

бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, 

препознавање дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити 

обрадом само једног програмског садржаја. Све области програма наставе и учења се 

прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. За 

ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе дефинисане програмом, у 

оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз усмено испитивање,  

писмено испитивање и посматрање понашања ученика. У праћењу и вредновању могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима; како прикупља 

податке; како образлаже и брани своје ставове; квалитет постављених питања;  способност да 

се нађе веза међу појавама; навођење примера; промена мишљења у контакту са аргументима; 

разликовање чињеница од интерпретације; извођење закључака; прихватање другачијег 

мишљења; примена наученог; предвиђање последица; креативност решења; како ученици 

међусобно сарађују; како решавају сукобе мишљења; како једни другима помажу; испољавање 

иницијативе; начин превазилажења тешкоћа; критичко мишљење. 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  - осми разред 

 

Циљ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

Годишњи фонд часова:  68 

 

Исходи: према Правилнику о плану и програму наставе и учења за осми разред 

основног образовања и васпитања објављеном у Службеном гласнику Републике Србије – 

Просветни гласник број 11/2019 објављеном 15. августа 2019. године. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: Програм наставе и учења Немачког  језика 

чине следеће предметне области: Fitness und Sport, Austausch, Unsere Feste, Berliner Luft, Welt 

und Umwelt, Reisen am Rhein, Abschiedsparty. Све активности у оквиру наставе усмерене су ка 

оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При 

томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и 

знањима ученика. Настава се заснива и на социјалној интеракцији. Програм наставе и учења 

немачког језика заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким 

постигнућима. При реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не могу да прате садржаје и остваре исходе 

дефинисане програмом, у оквиру пружања додатне подршке ученику, израђује се ИОП2. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима: Српски језик и књижевност, 

Историја, Музичка култура, Биологија, Ликовна култура, Географија, Информатика 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник континуирано прати и вреднује 

не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно 

унапређивао наставни процес. Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе 

школске године кроз посматрање, слушање, кроз усмено изражавање, залагање на часу, 

дискусију, анкете, путем квизова, мини-тестова и писаних провера, бележење одговора, увид 

у успешност решених задатака, контролне и писмене задатке. Процес праћења почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би могли да се планирају 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Вредновање ученика је формативно и сумативно. Сваки наставни час и свака активнοст 

ученика ϳе прилика за регистрοвање напретка ученика и упућивање на даље активнοсти. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу. Сврха оцењивања треба да буде  

мотивација за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и 

писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, 

ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега. 
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4. Програм допунске и припремне наставне 

 

Допунска настава се организује за ученике који имају тешкоће у савладавању 

програмских садржаја из  предмета српкси језик и књижевност и математике, за 

ученике који спорије усвајају знања, за ученике који су из оправданих разлога дуго 

одсуствовали са наставе,за ученике који у довољној мери не познају језик на којем се 

изводи настава и за оне који желе да утврде своје знање. 

Допунска настава се организује са  циљем  разумевања, препознавања и отклањања 

нејасноћа, бржег и квалитетнијег усвајања знања и  умења  из наставног градива како би 

се ученик што  лакше и брже  укључио у редован образовно васпитан рад . 

Пре издвајања ученика за допунску наставу утврђују се узроци и тешкоће које 

ученици имају у савлађивању градива. У самом идентификовању ученика за које треба 

организовати допунски рад учествује школски психолог, предметни наставник, 

одељењски старешина, родитељ и др. 

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања,предметни наставник формира одговарајуће групе с којима организује 

допунски рад, бира програмске садржаје, активности и методе које ће довести до 

реализације циља допунске наставе, прати напредовање  и пружа помоћ ученику да се 

лакше уклопи у редовну наставу. 

Допунска настава се организује у току читаве наставне године, може се одржати у 

оквиру једног или два часа недељно. Трајање допунског рада се  организује  у зависности 

од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика, као 

и оптерећености ученика у току дана.  

Планови допунске наставе по наставним предметима налазе се у саставу Годишњег 

плана рада. 

 

Програм припремне наставе за разредни испит 

Тема Циљ 
Оријентациони 

број часова 
Време 

Теме из 

предмета из 

којих се полаже 

разредни испит 

Пружање помоћи ученику на савладавању 

тематских садржаја из предмета којих 

полаже разредни  испит 

7 
Јун и 

август 
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5. Начин остваривања додатне подршке за ученике школе 

 

 

Смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке 

 Правни основ: Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 

детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, бр. 80/2018) 

Додатна подршка омогућавају успешну укљученост у образовни процес и напредовање 

у складу са оптималним развојним могућностима и образовним потребама 

Подршка се остварује кроз различите видове прилагођавања: 

- прилагођавање простора, услова и организације рада, прилагођавање материјала и 

учила; 

- прилагођавање метода, техника и облика рада; 

- прилагођавање садржаја, исхода и стандарда предметних постигнућа; 

- прилагођавање начина испитивања и оцењивања. 

  

Основни смисао и крајњи циљ пружања подршке је да се на нивоу одељења и школе 

створе такви услови који ће за ученика да обезбеде: 

  

- развој и јачање самопоуздања 

- укљученост у вршњачку групу 

- што ефикасније учење 

  

Да би се остварили ови циљеви у наставном процесу су могући следећи нивое 

прилагођавања: 

  

- индивидуализација 

- индивидуални образовни план са прилагођеним програмом (ИОП1) 

- индивидуални образовни план са измењеним програмом (ИОП2) 

 

 

Смернице у прилагођавању захтева и садржаја рада и обезбеђивању мера додатне 

подршке, утврђене су следећим условима: 

- стање развојних могућности и образовних потреба ученика, као оквир за 

утврђивање нивоа прилагођавања 

- постојећи ресурси и квалитет организованости рада школе (стручни кадар, опрема, 

прилагођеност простора, организовање рада према расположивом простору и 

времену,...) 

- доступност додатних услуга додатне подршке, према расположивим могућностима 

локалне заједнице (пратеће услуге социјалне заштите – лични пратилац, прево и 

исхрана, обезбеђивање помагала у комуникацији кретању,... 

 

Правно утемељење остваривања додатне образовне подршке кроз расположиве ресурсе 

школе и садржај могућих активности у раду са ученицима.  

Активности у остваривању мера додатне подршке ученицима: 

- индивидуално планирање и програмирање, према појединачно утврђеним стандардима 

образовних постигнућа и диференцирању садржаја и активности у образовно-

васпитном раду 
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- спровођење програма обавезних ваннаставних активности у функцији подршке развоју 

личности ученика и реорганизације способности битних у процесу учења и 

прилагођавања понашања 

- обезбеђивање асистивних средстава и опреме у достизању оптимално могуће функције 

покрета и обезбеђивњу алтернативних видова комуникације и размене са окружењем 

- прилагођавање физичког окружења школе 

- подршка у образовном напредовању кроз ваннаставно учење у оквиру рада продуженог 

боравка 

- организовање наставе за децу и ученике на дужем болничком и кућном лечењу 

- пружање додатне подршке редовним основним школама 

  



Школски програм основног образовања 

137 

5.1. Образовно - васпитни рад за ученике на дужем кућном или болничком 

лечењу 
 

Почев од 12. јануара школске 2015/2016. године ШОСО „Видовдан“ организује и 

спроводи образовно-васпитни рад за ученике на дужем кућном или болничком лечењу, 

обезбеђивањем рада привремено ангажованих наставника. Кућна настава се организује за 

ученике школе са сметњама у развоју, услед стања сложене и/или вишеструке ометености, 

који због природе психофизичког стања и/или слабости здравља не могу дужи временски 

период боравити у школи, у условима организације стандардне наставе. Ученици обухваћени 

програмом кућне наставе најчешће су са значајним дефицитом когнитивних способности и 

потешкоћама у образовном напредовању, далеко испод нивоа минималних стандарда 

образовних постигнућа. На захтев родитеља / старатеља Школа организује привремену или 

повремену наставу у кући и за ученике који не могу да похађају школу или се више пута 

враћају на болничко лечење. 

 

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада са ученицима на болничком, односно 

кућном лечењу су: 

- обухват свих ученика адекватним образовањем 

- обезбеђивање континуитете у образовно-васпитном процесу 

- функционално оспособљавање и осамостаљивање у оквирима развојних могућности 

- за ученике на дужем болничком лечењу пружање помоћи да се лакше интегришу у 

болничку средину, да боље прихватају болницу и медицински третман, да лакше 

поднесе одвајање од матичне средине 

- стварање услова за повратак у школу и наставак школовања, након одсуствовања после 

болничког, односно кућног лечења 

- планирање активности оболелом и хоспитализованом ученику ради ублажавања 

његове усамљености, страха и тегобе 

- максимално укључивање родитеља у образовно-васпитни процес. 

- припремање и оспособљавање ученика за формирање адекватног става о себи 

- радно усмеравање ученика – професионална помоћ 

- обезбеђивање посебних облика рада усмерених ка социјализацији и интеграцији 

 

Образовно-васпитни рад са ученицима обухваћених програмом кућне наставе се 

спроводи према индивидуално прилагођеним програмима (ИОП-2), на нивоу сарадње чланова 

малих тимова, за подршку ученику, проширеног за чланство наставника ангажованог за рад у 

кућној настави. Заједничким радом свих чланова утврђује се оквир програмских садржаја 

образовно-васпитног рада, за чију непосредну реализацију је задужен наставник, који програм 

реализује кроз индивидуални рад са учеником на болничком или кућном лечењу, односно у 

школи, извођењем ученика из разреда. Реализација кућне наставе захтева примену адекватних 

метода и средстава рада, зависно од потреба ученика и могућности њихових остваривања. Рад 

са ученицима у режиму кућне наставе је доминантно индивидуалан, али садржајем усмерен на 

подршку у развоју социјалних вештина, усмерених на интеграцију у вршњачки колектив, по 

повратку са болничког односно кућног лечења. 

Облици рада и организација образовно-васпитног рада са ученицима на кућном или 

болничком лечењу се прилагођавају зависно од места реализације наставе и даље усклађују 

према потребама могућностима индивидуалног рада. 

 

Болничка настава организује се за ученике који се налазе у болници, без обзира на 

дужину боравка, ако здравствено стање ученика то дозвољава. Образовно-васпитни рад, због 

природе учениковог обољења и психофизичког стања при учењу у болници, подразумева 
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процес који је у функцији терапеутског деловања, код кратког или дугог боравка у болничким 

условима и захтева рад по прилагођеном наставном плану и програму.  

Садржаји наставних предмета могу се груписати по сродности у неколико наставних 

области, с тим да је могуће утврдити и другачији распоред обавезних и изборних предмета у 

односу на прописан план и програм. Наставник врши селекцију битних садржаја и самостално 

бира најпогодније начине и методе рада са ученицима, ради постизања минималних стандарда 

знања код дужег болничког лечења. 

 

Кућна настава се организује за ученике са здравственим проблемима када други облик 

наставе није могућ због врсте и степена оштећења. То су ученици који нису у стању да похађају 

школу у коју су уписани (матична школа), а њихово здравствено стање не захтева болнички 

третман.  

Образовно-васпитни рад у кућним условима, због природе учениковог обољења и 

психофизичког стања при учењу, подразумева прилагођен наставни план и програм, наставна 

средства прилагођена кућним условима, са примереним облицима и методама рада. 

У складу са Законом, норма непосредног наставног рада износи 24 часа недељно, што 

значи да наставник ангажован у реализацији програма кућне наставе може у пуном обиму 

ангажовања покрити потребе рада за највише 3 ученика, са 8 часова седмично (по ученику). 

Непосредна организација рада се утврђује седмичним распоредом, са могућношћу планирања 

до 3 посета, којом приликом се може реализовати највише 3 часа наставног рада. Дакле, са 

сваким учеником ће се радити два до три пута седмично у трајању до 3 наставна часа. 

 

Евиденција образовно-васпитног рада са ученицима у програму кућне наставе води 

се у складу са Законом и обухвата: 

- Дневник образовно-васпитног рада, 

- Дневник рада наставника за ученике на кућном и болничком лечењу 

- Индивидуални образовни план, као саставни део портфолија ученика. 

Наставници који реализују програм кућне наставе воде евиденцију о реализованом раду 

у наменски рађеном обрасцу Дневник рада наставника за ученике на кућном и болничком 

лечењу. У обавези су да учествују у припреми извештаја о ефектима рада са ученицима, у 

поступку ревизије индивидуалних образовних планова и да помажу одељенском старешини у 

поступку оцењивања и утврђивања успеха и дисциплине на класификационим периодима и на 

крају полугодишта, односно школске године. 

Кућну наставу са ученицима са сметњама у развоју реализују дефектолози, различитих 

усмерења, ангажовани по типу сметњи и оспособљени за рад у овим условима. Трајања 

ангажовања наставника у реализацији програма кућне наставе орочено је на период школске, 

односно наставне године, са истеком у јуну месецу текуће године. Сваке наредне године 

Министарство одобрава ново ангажовање наставника у програму кућне наставе, а на основу 

броја ученика и оправданости захтева за реализацијом наставе изван школе. 

Последњих година потреба за организацијом програма кућне наставе у школи 

„Видовдан“ је значајно порасла, имајући у виду чињеницу да готово 30% ученика има сложене 

и вишеструке сметње у развоју. У овој групи ученика свако друго дете има значајне потешкоће 

са кретањем, вербалном комуникацијом, потешкоће у регулисању физиолошких потреба и у 

сталној су потреби за надзором треће особе.  

На основу захтева родитеља, мишљења Општинске Интерресорне комисије и 

претходне процене школе за рад у програму кућне наставе у овој школској години биће 

укључени ученици, са сложеним и вишеструким сметњама развоја, удруженим са 

квалитативно измењеним понашањем. То су ученици који због природе стања ометености и 

слабог здравља учестало одсуствују из школе и имају проблем дужег/континуираног седења 

на часовима. За сваког ученика обухваћеног наставом у кућним условима израђен је 

индивидуални образовни план по измењеним и посебним стандардима образовних 

постигнућа, у складу са Законом (члан 77 ЗОСОВ-а) и мишљењем Интерресорне комисије. За 
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већину ученика стандарди постигнућа су значајно испод оквира минималних стандарда, у 

равни захтева васпитног рада и рада на развоју навика самопомоћи и контроле организованог 

понашања. Захтеви образовно-васпитног рада са овим учеником утврђени су у равни 

образовних постигнућа, али су били усмерени и на социјализацији понашања и обезбеђивању 

услова за заштиту менталног здравља, (обзиром на квалитативно измењено понашање и појаву 

знакова психозе).  

Ефекти рада са ученицима у кућној настави утврђиваће се на основу остварености 

образовно-васпитних постигнућа, утврђених ИОП документом и кроз степен израженог 

задовољства родитеља / хранитеља.  
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5.2. Програм васпитно - образовног рада за ученике са сложеним и 

вишеструким сметњама у развоју 
 

Увод 

 

Формирањем одељења за ученике са са сложеним и вишеструким сметњама у развоју 

Школа преузима активну улогу на пољу образовања деце са сложеним и вишеструким 

сметњама. Годинама уназад наша установа суочена је са проблемом немогућности да у 

условима постојећих програмских оквира и постојеће организације рада обезбеди адекватну 

помоћ и подршку за децу са дубљим менталним заостајањем у развоју. 

Полазна основа у раду са овом децом је Програм васпитно-образовног рада са умерено 

ментално ометеном децом и омладином, дат у четири развојна нивоа према достигнутом 

менталном узрасту. Програм обухвата области усмерених, слободних и корективно-

терапијских активности, чиме се препознаје приступ развојним потребама, знањима и 

вештинама заснован на социјалном моделу инвалидности. Образовни карактер овог програма 

подразумева усвајање знања и вештина битних за самостално сналажење у социјалном 

окружењу. Васпитни карактер програмских садржаја односи се на формирање животних 

навика и особина значајних за друштвено прихватљиво понашање. 

За реализацију циљева и задатака Програма, Школа располаже неопходним кадровима, 

материјално-техничким ресурсима и простором, организованим у складу са потребама рада са 

умереном ментално ометеном децом и омладином. У реализацији Програма васпитно-

образовног рада поред општих, користе се и посебне методе рада које произилазе из 

специфичних потреба деце и омладине. 

 

Основни циљ васпитно - образовног рада са умерено ментално ометеном децом и 

омладином је њихово оспособљавање за што самосталнији и независнији живот у друштвеној 

заједници, учинити их да својим способностима, знањима и навикама буду што мање зависни 

од непосредне помоћи, надзора и старања своје уже и шире друштвене заједнице. По свом 

карактеру и усмерењу задаци ВОР усмерени су на личност детета и говоре о оствареним 

променама по развојним нивоима организације способности. 

Програм ВОР подразумева следеће задатке: 

- подстицање развоја очуваних способности; 

- ублажавање или отклањање поремећаја, недостатака и неправилности у телесној 

и/или психичкој сфери, смањење или спречавање њихових последица; 

- развијање психомоторних способности које доприносе ширењу и богаћењу 

сензомоторног искуства, бољем чулном опажању, схватању елементарних појмова 

количина и величина, простора и времена, као и симбола значајних за безбедност и 

сналажење детета у средини која га окружује; 

- развијање говорних и језичких потенцијала и оспособљавање детета да успешно 

вербално комуницира са својом средином; отклањање говорних поремећаја који 

отежавају језичку комункацију и неповољно делују на емоционални и социјални 

развој детета; 

- усвајање елементарних теоријских и практичних знања о природној и друштвеној 

средини у којој дете одраста, значајних за старање детета о својим свакодневним 

потребама, самопослуживање, чување здравља, безбедности, заједнички живот и 

рад и комуникацију у породици и широј заједници; 

- развијање радних и навика мануелне спретности и техника у руковању 

једноставним алатима и материјалима, заступљеним у свакодневном животу и раду; 

- развијање способности, навика и облика понашања који су неопходи за успешну 

социјализацију детета, за његово емоционално и социјално прилагођавање, 

прихватање и укључивање у породичну, школску и ужу друштвену и радну 

средину; 
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За успешну реализацију циљева и задатака васпитно-образовног рада са умерено 

ментално ометеном децом и омладином неопходно је уважавање дидактичко-методичких 

закономерности васпитно-образовног процеса, али и сагледавање специфичних захтева и 

метода рада заснованих на мултидисциплинарном приступу личности особе ометене у развоју. 

Целина ових захтева садржана је у принципима васпитно-образовног рада са умерено 

ментално ометеном децом и омладином. Ови принципи изражавају проверене опште захтеве 

по питању садржаја, форме, средства и метода васпитавања и образовања, те самим тим да 

одређују деловање васпитача, наставника и сарадника који раде са овом децом. Принципи 

васпитно-образовног рада са умерено ментално ометеном децом и омладином обједињују 

принципе обрзовно-васпитне праксе и принципе потврђене у дефектолошкој рехабилитционој 

и терапијској пракси. Тако разликујемо принципе: 

1. Приступачности - одмерености, 

2. Свесности и активности, 

3. Очигледности, 

4. Систематичности, 

5. Трајности, 

6. Повезаности екскурзиј колективног и индивидуалног деловања васпитања и бриге 

за умерено ретардирано дете, 

7. Јединствености и доследности захтева и васпитног деловања. 

 

У образовно-васпитном раду са децом и омладином са умереном менталном 

ометеношћу полазну законску основу чини Правилник о плану и програму образовно-

васпитног рада са децом са умереном менталном ометеношћу („Сл. Гласник СРС - Просветни 

гласник“, бр. 4/73). Програм ВОР са децом и омладином са умереном менталном ометеношћу 

садржи области активности усмерених ка постизању развојног оптимума у циљу максималне 

могуће самосталности и укључивања у друштвену средину. Њега чине области усмерених, 

слободних и терапијских активности9.  

 

Области васпитно-образовног рада 

 

Васпитно-образовни рад са ученицима са сложеним и вишеструким сметњама у развоју 

реализује се кроз три области активности: усмерене, слободне и корективно-терапијске 

активности. Свака од ових група активности има своју програмску структуру и план 

реализације, зависно од досегнутог развојног нивоа деце са којом се ради. У одељењу се ради 

са изразито хетерогеном групом деце, што подразумева индивидуализован приступ појединцу 

за исти програмски захтев. Истовремено, то је и индивуални рад на основу програма 

индивидуалне терапијске подршке, мултидисциплинарно и тимски утврђених захтева и исхода 

за свако дете посебно и појединачно. 

Програм ВОР са умерено ментално ометеном децом и омладином, укључујући 

планирање и програмирање по областима рада извршено је по следећем моделу:  

- област рада,  

- садржаји рада (према развојним нивоима),  

- исходи у раду,  

- методе у раду,  

- средства и место рада,  

- праћење оствареног напредовања,  

- план фонда часова активности и период реализације.  

Избор садржаја, одређивање обима и екстензитета, постављање исхода, избор метода и 

облика рада, средстава у раду и начин евалуације остварених промена, одређен је 

 
9 У разради Програма и конципирању садржаја, пореде Правилника о плану и програму, коришћен је 

универзитетски уџбеник „Методика рада са ментално ретардираном децом школског узраста“, аутора 

Ајдински Љ. и Миладиновић В., друго издање, Београд, 1990.године. 
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специфичностима развојних карактеристика и могућности деце умерено ментално ометених у 

развоју, као и објективним условима и могућностима организовања васпитно-образовног рада 

у Школи. Област усмерених и слободних активноти реализују дефектолози васпитачи са 

групом деце у одељењу, а област корективно-терапијских активности реализују наставници 

индивидуалне наставе и стручни сарадник радећи са децом појединачно и/или у паровима. 

 

Усмерене активности 

 

Област усмерених активности чини око 60% времена у целини садржаја који се 

реализују са децом у одељењу. Програмски садржаји, захтеви и облици активности по 

областима усмерених активности распоређени су на четири развојна степена према 

досегнутом менталном узрасту деце: 

- Први развојни степен - обухвата децу са 7 и 8 година; 

- Други развојни степен - обухвата децу са 9 и 10 година; 

- Трећи развојни степен - обухвата децу са 11 и 12 година; 

- Четврти развојни степен - обухвата децу са 13 и више година. 

Програм је прилагођен оваквом начину рада. За I и II развојни ниво активност траје 30 

минута, а за III и IV - 45 минута. Програм одређеног васпитно-образовног подручја у сваком 

развојном степену остварује се за две календарске године, са могућношћу продужетка за 

додатних годину дана. У васпитну групу која обухвата децу наредног (вишег) развојног 

степена дете се преводи када савлада већину захтева и садржаја програма предвиђеног за децу 

ретардираног развојног степена. Усмерене активности се реализују са по 25 часова недељног 

систематског непосредног васпитно-образовног рада васпитача са групом.  

 

Програм васпитно - образовног рада са умерено ментално ометеном децом и 

омладином обухвата следеће области учења, развијања навика и вештина и упражњавања 

активности: 

 

 

Слободне активности 

 

Слободне активности јесу део времена у одељењу које се користи за креативна 

занимања деце, игру и разоноду, посете, излете и сличне активности. Неки часови слободних 

активности су тематизовани, са конкретном сврхом и очекиваним исходом у раду, док су други 

часови слободних активности часови опуштања, слободне игре и занимања деце. Део 

активности које су тематизоване реализују се кроз структуисано занимање деце, и такве 

активности су заступљење са по 5 часа седмичног рада, на нивоу одељења. Програмом су 

предвиђене три области – подручја слободних тематизованих активности, које се реализују по 

седмичном распореду, али и динамици годишњих промена.  

• Користим рачунар 

• Чувајмо околину 

• Веселе играрије 

 

За разлику од усмерених активности, које се реализују по развојним степенима 

слободне активности су отвореније постављење и чине избор занимања и свакодневних 

интересовања за децу кориснике у одељењу. Не постоје крути програмски захтеви, нивои 

- Самоуслуживање • Физичко васпитање 

- Развој психомоторике • Радно васпитање 

- Развој говора и језика • Ликовно васпитање 

- Социјални развој • Музичко васпитање 

- Упознавање природе и друштвене средине  
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садржаја, већ се ради са групом деце у целини, углавном кроз практично ангажовање сваког 

детета према сопственим могућностима. Васпитач је најчешће само медијатор у раду са 

групом деце, која сопственим искуством, претходно стеченим знањима и навикама решавају 

по један проблем у оквиру слободне активности. Други део слободних активности су слободна 

занимања, игра и дружења деце и ове активности не улазе у фонд часова васпитно-образовног 

рада, утврђених планом и програмом. 

 

Корективно – терапијске активности 

 

Индивидуални рад са децом корисницима одељења је обавезан и редовно је присутан 

током читавог периода школовања и рехабилитације. Деца са умереном менталном 

ометеношћу испољавају бројне развојне потешкоће, слабости у организацији способности, 

које су препрека развојном напредовању, стицању знања и осамостаљивању. Корективно-

терапијски рад је мера и услов остварења постаљених циљева и захтева у раду са овом децом. 

Активности из ове области реализују се са децом појединачно а на основу индивидуалних 

програма корективно-терапијске подршке. У Школи постоји заокружен тим сарадника у 

настави и психолог, као стручни сарадник, који су носиоци у реализацији ове групе 

активности. Обзиром на организационе капацитете и развојно-терапијске потребе деце 

кориснике овог програма разликујемо следеће корективно – терапијске активности: 

• Логопедске вежбе (индивидуални третман) 

• Психомоторне вежбе (индивидуални третман) 

• Рад психолога 

• Превентивно-корективна вежбања (индивидуално према врсти и степену 

деформитета) 

 

Програми ових активности су опште дати и дефинисани од стране сваког сарадника и 

наставника и представљају саставни део годишњег програма школе, самим тим и део овог 

Програма. Како се корективно – терапијске активности реализују искључиво индивидуално, а 

према врсти и степену проблема, развојним потребама сваког детета појединачно морамо да 

говориом о програмима индивидуалне корективно-терапијске подршке. То су посебни и 

појединачно дати програми и саставни су део радно-терапијског досијеа сваког детета 

обухваћеног радом у одељењу. 

 

Суштина концепције рада са умерено ментално ометеном децом и омладином у 

одељењу је усмереност ка детету, његовим способностима, развојним потребама и 

интересовањима. Остваривања програма ВОР сагледавамо кроз анализу степена и квалитета 

реализованости васпитно-образовних исхода, али и кроз остварено развојно напредовање 

сваког детета појединачно. Унутар сваког образовно-васпитног подручја рада усмерених 

активности за сваки развојни ниво дефинисана је листа (очекиваних) исхода и постигнућа. 

Критеријуми за дефинисање листе исхода и постигнућа утврђени су двосмерно: 

а) исходи и очекивања у односу на развојне норме и стандарде и  

б) исходи и очекивања у односу према стању развојне организације способности детета 

појединачно. 

У првом случају критеријуми евалуације оствареног напредовања су унапред дати, 

стандардизовани. Елементи праћења остварених исхода и очекивања у односу на развојне 

норме и стандарде за овај смер праћења рада су: 

- исходи васпитно-образовног рада по областима усмерених активности, програмом 

дефинисани на основу развојних стандарда; 

- развојне скале и норме у скрининг евалуацији оствареног напретка детета 

 

Процена оствареног из смера који полази од личности детета, подразумева сагледавање 

оствареног развојног напредовања у односу на индивидуалне програме рада. То значи да се за 
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свако дете, полазећи од стања развојне организације способности утврди норма очекиваног за 

период школске године. Разлика претпостављеног и оствареног развојног напредовања 

предмет је евалуације усмерене ка детету.  

 

У васпитно-образовном раду са децом у одељењу не постоји оцена као средство 

квантитативне процене стечених знања, вештина, навика и умења. Запажања о сваком детету 

се редовно нотирају у радној књизи – дневнику васпитно-образовног рада, као и у досијеима 

индивидуалног праћења. Сва ова запажања, заједно са резултатима и одговорима деце са 

клиничких процена чине описну оцену развојног напредовања, на основу које се доноси 

одлука о преласку детета у наредни развојни ниво Програма. Мишљење о сваком детету 

обухваћеном радом у одељењу доносиће се тимски и мултидисциплинарним приступом. За 

свако дете постојаће досије развојног праћења са прегледом свих релевантних података. 
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5.3.  Програм образовно – васпитног рада за ученике са сметњама у развоју 

из аутистичног спектра 
 

Потребе детета са потешкоћама из спектра аутизма  

Деца која имају потешкоће из спектра аутизма имају специфичне потребе и начине 

учења, који се морају јасно дефинисати ако им се жели правилно прићи у васпитно-образовном 

процесу. Потешкоће из спектра аутизма је широк термин који се односи на широк спектар 

потреба и укључује децу са различитим нивоима потешкоћа и различитим областима 

способности  

Специфичности у начину рада у нашој школи 

 

Структуирано учење 

Традиционални начини учења који укључују разумевање социјаних и вербалних 

комуникација, нису увек одговарајући за ученике са аутистичним спектром. Начини 

индивидуалног учења ученика са аутистичним спектром морају се узети у обзир када се 

разматрају садржаји и усвајање наставног програма. 

Само један приступ у раду са децом са аутистичним спектром не може бити довољан,с 

обзиром на распон способности и индивидуалних разлика код ове деце. Структуирано 

подучавање се ипак препознаје као један потенцијално користан приступ код већине деце. 

Структуирано учење је стратегија развијена да би се деца са аутистичним спектром 

подучавала на часовима у учионици. На основу потреба, вештина и тешкоћа у оквиру 

аутистичног спектра, то је систем за организовање наставе, развијање прикладних активности 

и помоћи деци да разумеју шта се од њих очекује и како да ефикасно функционишу, 

усредсређујући се на њихове знатне визуелне вештине и поузданост у рутинама. 

Док је често акценат на тешкоћама, важно је идентификовати индивидуална подручја 

снага да би се олакшало подучавање и учење. Свако дете има своје снаге на којима ће се 

надограђивати. Једно од најважнијих снага код ове деце је да је способност визуелне обраде 

информације ефикаснија од вербалне. 

Важно је истакнути да је структуирано учење више од једне образовне стратегије. 

Базирано на претпоставци да особе са аутистичним спектром имају тешкоће у понашању јер 

се средина и технике подучавања не базирају на њиховим индивидуалним потребама, 

структуирано подучавање је пројектовано да минимизира тешкоће у понашању стварањем 

осмишљене средине коју деца могу разумети и успевати у њој. Кад се ефикасно примени, 

структуирано учење је такође и стратегија уређења успешног понашања. 

Ако особе са аутистичним спектром треба да постигну свој потенцијал за живот у 

друштву и ефикасно функционисање, специјализоване стратегије подучавања као 

структуирано подучавање морају бити саставни део њихових образовних програма. 

Структуирано учење има 4 основна елемента: 

1. Физичка структура 

2. Распореди 

3. Индивидуални системи рада 

4. Визуелна структура и информација 

 

Пет основних разлога за коришћење структуре 

1. Разумевање комуникационог система 

2. Помагање деци да остану смирена 

3. Помагање деци да уче боље 

4. Развијање и поспешивање самосталности 

5. Усвајање стратегија понашања 
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Прилаз структуираном подучавању даје велики нагласак на утврђивању фактора који 

мотивишу. Укључивањем интереса и мотиватора у визуелну структуру деца се могу охрабрити 

да учествују у активностима програма на које би обично могли давати отпор. 

Кључне вештине и вештине мишљења су основне одлике уграђене у овај програм. 

Кључне вештине у комуникацији у односима са другима, побољшавају сопствено учење и 

посебно су прикладне за децу са аутистичним спектром. Укључење ових вештина је важно 

зато што учи децу „како се учи“. 

Ово подразумева употребу различитих средстава комуникације и приступа програму 

уључујући рачунаре, технолошка помагала, ознаке, симболе или читање са усана. Овај 

програм подржава концепт приступа који утврђује 3 „принципа“ за учење: 

• постављање погодних изазова за учење 

• одговарање различитим потребама учења деце 

• превазилажење потенцијалних баријера у учењу и процена за појединце и групе 

ученика 

 

Употреба социјалних прича  

Друштвене приче, посебно ако су удружене са фотографијама или сликама, су веома 

ефикасне у припремању неких ученика за промене, а нарочито у припреми ученика за нове 

ситуације и непознате активности. Визуелни сигнали коришћени у комбинацији са вербалним 

упутствима могу помоћи ученицима да разумеју шта да очекују. 

 

Лична, социјална и здравствена едукација има за циљ подстицање преузимања бриге 

о себи и развијање све већег степена самосталности детета у у складу са његовим 

могућностима у свакодневним животним ситуацијама као што су: формирање вештина 

храњења, облачења и елементарних хигијенских навика и сазнање о значају истих,р азвијање 

свести о телу и полу и дозволе и забране у односу на супротни пол, одговор на неприкладно 

сексуално понашање, превенцију злоупотребе и коришћење слободног времена. 

Кроз ове вештине , поред наведеног, деца ће учити: како да што самосталније 

организују свакодневни живот; бригу о очувању властитог здравља и здравља другог; 

сигурност у животном окружењу ; да развијају животне вештине као што је преузимање 

одговорности; да вежбају редослед и друге комуникацијске вештина ( поздрављање);да 

вежбају вештине које су битне за осамостаљивање у оквиру самопомоћи; да прихватају 

предлоге од других; прате туђе идеје; давање и примање комплимената; да вежбају да бирају 

и користе медије (бирање,гледање,слушање ); подстицање знања како и где могу да нађу више 

информација о свему што их занима  

Кроз ове вештине деца ће у оквиру својих могућности: 

• развијати што већи степен самосталности у ширим облицима активности; 

• развијати вештине неопходне за сналажење у непосредној околини; 

• развијати навике културног понашања; 

• развијати позитиван однос према себи,другима и друштвеној средини; 

• превазићи страх од непознатог и неуспеха;  

• научити да се сналазе у локалној заједници;  

• научити да изразе потребе,осећања и мишљења;  

• научити да слушају друге људе. 

 

Сексуално  

Деца развијају свест о приватним ( интимним) деловима тела и почињу разликовати 

непримерено додиривање, да користе 'Не' ако се осећају нелагодно или несигурно у одређеним 

опасним ситуацијама. Уочавају разлике између полова. Они могу да развију свест о 

приватности и променама које настају у пубертету и зрелости. 

Деци која имају потешкоће из спектра аутизма треба јасно и експлицитно говорити о 

сексуалности, како би се избегла манипулација од стране других људи. Потребно их је 
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усмеравати на значење „приватног“ и „јавног“ и научити их да направе позитивне изборе зарад 

своје личне безбедности. 

 

Емоционално 

 Деца постају свесна својих емоција и доживљаја везаних за њих. Разумеју и користе 

речи и невербалне начине комуникције при описивању емоција. Деца су свесни утицаја других 

људи на њихово понашање и могу развити "емпатију" и постати све толерантнији. 

 

Чулно  
Деца почињу разликовати познате и непознате људе и уочавају њихове посебности. 

Реагују на сензорна искустава и показују на адекватан начин да ли су им и у којој мери 

пријатна, нпр. музика, светло,мирис, додир.  

 

Методе и принципи рада 

 

Наставник мора систематизовати и организовати методе учења да би ефикасно 

обучавао децу с аутистичним спектром. 

Приступ деци с аутистичним спектром је предиктиван, проактиван и превентиван. 

Неопходно је поставити висок ниво вербалних и физичких подстицаја и модела. Такође се 

верује да деца уче једни од других, нпр. када виде да је неко дете добило награду за 

одговарајуће понашање. Подешавање понашања, нпр. контакт очима и положај омогућавају 

детету да се концентрише на наставника. Код деце с аутистичним спектром говорне сметње 

могу често бити препрека разумевању задатка. Зато упутство за задатак и подстицај морају 

бити организовани систематски, јер на тај начин учење постаје предвидљивије и стога лакше, 

а превазилазе се и сметње, отпор на промене и мањак мотивације. Давање упутстава може 

бити вербално и невербално, у оба случаја мора бити такво да га ученик схвати. То се постиже 

са што мање речи и уз употребе гестова, а при томе је најважније да се претходно привуче 

пажња ученика. Упутства се дају невербалним, контекстуалним и визуелним подсетницама, 

као што је систематско представљање и постављање материјала и употреба игре и писаних 

инструкција. 

Обично се рад ученика организује с лева на десно – тако да задатак ради што 

самосталније без много вербалних упутстава наставника. Ученику се даје само онај материјал 

који ће му бити потребан ради смањења конфузије. Материјал се поставља тамо где ће се и 

користити и помаже се ученику да следи упутства и успешније комплетира задатак.  

Наставник може користити узорке или слике готових производа да покаже 

ученицима што треба да ураде. Слике и писане инструкције користе се да помогну 

ученицима да комплетирају задатак правилним редоследом.  

Постоје разни типови подршке и помоћи ученицима. То може бити физичка подршка 

када терапеут ученику веже пертлу, вербална подршка када наставник каже ученику да 

користи убрус за време ручка, визуелна подршка укључује различите слике и моделе, а као 

подстицај се користи и демонстрирање. 

Да би ефикасно употребио подстицај наставник мора бити систематичан. Подстицај 

мора бити јасан, доследан и директан како би ученик правилно одговорио. Већина ученика је 

мотивисана за рад због комбинације награде и унутрашњег задовољства. Ученици с 

аутистичним спектром често нису мотивисани овим стварима. Терапеут мора сазнати шта њих 

мотивише. Нпр. ако наставник открије да ученик воли да ради са шмиргл папиром, 

организоваће рад тако да зна да ће ученик по завршетку рада моћи да ради с њим. Неки су 

ученици миотивисани играчкама, неки храном или неком игром коју воле. Наставник 

мора одредити колико често ће овај метод да се употребљава и колико је он ефикасан. 

Да би структура васпитно-образовних и наставних метода била ефикасна едукатор 

мора обезбедити следеће: 

- да привуче пажњу детета пре упутства; 
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- да вербална објашњења одговарају нивоу дететовог разумевања и да су праћена 

визуелним упутствима ; 

- да дете добије довољно информација да може да комплетира задатак што 

самосталније; 

- да постављање материјала и његово организовање помаже деци да лакше схвате 

упутство; 

- да је материјал добро организован; 

- да се не представи превише материјала у одређеном времену; 

- да се детету пружи довољно визуелне помоћи да комплетира задатак; 

- да су одговарајући подстицаји изабрани према дететовим афинитетима и нивоу; 

- да је структура организована да дете не добија ненамерну помоћ; 

- да дете добије адекватну награду за примерено понашање; 

- да су додатни подстицаји довољно брзи; 

- да су подстицаји засновани на разумевању и мотивацији; 

У остваривању васпитно-образовног процеса потребна је редовна и трајна сарадња 

специјалног едукатора рехабилитатора , васпитача, учитеља и наставника у облику дискусија 

о повезаности и постојаности васпитно-образовних садржаја с другим васпитно-образовним 

подручјима и/или предметима, размене мишљења о методама, средствима поучавања и 

могућностима организације васпитно-образовног процеса. 

Квалитетно васпитно-образовно деловање васпитно-образовне установе подразумева 

редовну и трајну сарадњу са родитељама у смислу јасно подељене одговорности ради 

остваривања циљева васпитања и образовања у васпитно-образовној установи.  

Све специфичности везано за дете и укључивање у образовни систем представљају се 

кроз ИОП. Ако је дете први пут укључено у образовни систем, информације ћемо добити на 

основу процене-опсервације и тестова. Уколико је дете већ у школи и ради се ревизија ИОП-

а, подаци се узимају на основу евалуације и праћења током целе школске године Неке 

информације се узимају и од родитеља.Добро написан тренутни ниво постигнућа описује: 

- снаге и потребе детета 

- шта помаже детету да учи 

- шта ограничава или омета дете током учења, 

- резултати процене 

- како специфичности детета утичу на способности да се укључи и напредује у 

општем наставном плану 

Код деце са аутистичним спектром ИОП обавезно мора да садржи: 

• коришћење социјалних прича,  

• обезбеђивање предвидивости и сталности кроз дневне распореде,  

• обезбеђивање мирног кутка и времена за релаксацију,  

• употребу визуелних подсетника,  

• учење да деле са другима, могућности избора, мој ред-твој ред 

• употребу конкретних материјала,  

• обезбеђено продужено време за одговор,  

• аугментативну комуникацију,  

• употребу компјутера и других техничких помагала 

• инструкције преко низа малих корака, 

• добру комуникацију са породицом због доследности очекивања. 
 

 

Организација рада 

 

Рад одељења за ученике са сметњама у развоју из утистичног спектра саставни је део 

целокупне оранизациеј рада основне школе. Међутим, рад овог одељења одвијаће се по 
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устаљеној дневној сатници, без седмичне промене смена. Остали аспекти организције рада 

одељења посматрају се као засебна целина, са чврсто структуисаним правилима организације 

простора и времена.  

Наставник у одељењу мора аранжирати радни простор тако да учење буде ефикасно. 

Примарни начин превенције проблема у понашању је структуирање средине да смањи 

несигурност. Физички изглед васпитно-образовног простора је важан при планирању рада са 

децом с аутизмом. Аранжирање намештаја може помоћи или ометати дететово самостално 

функционисање, његово упознавање и придржавање правила и граница. Треба имати у виду 

специфичности аутизма при планирању физичког аранжирања васпитно-образовног простора 

како би структура била ефикасна. Многа деца с аутистичним спектром имају организационе 

проблеме – не знају где треба да иду и како да дођу до тамо при већини директних упутстава. 

Због говорних тешкоћа они често не разумеју упутства или правила. Структура средине им 

даје визуелну подсетницу која им помаже да схвате. Неке особе с аутистичним спектром се 

брзо и јако узнемире због неких ствари из околине. Наставник мора уредити околину тако да 

она не буде узнемирујућа. 

Васпитно-образовни простор би на основу наведеног требала да испуњава следеће 

услове: 

- да постоји посебан простор за индивидуални и групни рад; 

- да су радни простори означени тако да ученик може пронаћи свој пут; 

- да наставник може све да надгледа; 

- да постоји место где ученик одлаже завршене радове; 

- да је радни материјал у близини радног простора; 

- да је материјал за ученике лако доступан и јасно означен 

-  

Циљеви образовно-васпитног рада 

 

Васпитно-образовне области дефинишу се на основу посебних циљева или очекиваних 

васпитно-образовних постигнућа детета истог узраста. Посебни васпитно-образовни циљеви 

или очекивана васпитно-образовна постигнућа детета односе се на завршавање општег 

васпитања и образовања, односно стицање основних знања.  

У складу са Законом, циљеви образовања и васпитања јесу: 

1. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета 

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

2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем 

тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом 

друштву; 

3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, 

уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 

даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 

током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 

7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења; 

8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору образовања и радног 

ангажовања или занимања 

9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 

оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са 

захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије; 
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10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 

13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 

права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, 

слободе, поштења и личне одговорности; 

14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 

неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

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

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

 

Општи исходи и стандарди образовања и васпитања 

 

• комуникација разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

•  математичка знања (концептуална знања и примена математике у решавању проблема, 

укључујући и проблеме у различитим животним ситуацијама)  

• информатичка писмености (познавање и употреба информацијско–комуникацијске 

технологије )  

• познавање и разумевање природних појава  

• способности критичког мишљења (просуђивања) и способност решавања проблема  

• стваралачке способности (креативност)  

• оспособљеност за самоорганизовано учење  

• усвојене социјалне вештине у складу са дететовим могућностима  

• основна знања и позитиван однос према култури и култури других народа  

• свест о властитом здрављу и здрављу других  

• свест о потреби очувања природе и заштити околине  

• практично-радне вештине за свакодневни живот  

• самопоуздање, самопоштовање и свест о властитим способностима.  

• спремно прихватање промена, преузимање одговорности 
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Програмске основе образовања и васпитања 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА 

ОБЛАСТ ( ПРЕДМЕТ) 
Припремни I II III 

Развој говора 5 5 5 5 

Развој математичких представа 2 2 2 2 

Познавање природе и околине 4 4 4 4 

Радно васпитање са елементима 

радног оспособљавања 
3 3 4 4 

Психомоторни развој 4 4 3 3 

Физички развој 2 2 2 2 

Ликовно васпитање 2 2 2 2 

Музичко васпитање 1 1 1 1 

УКУПНО 23 23 23 23 

 

Ред. 

бр. 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРИПРЕМНИ, 

ПРВИ НИВО 

недeљено годишње 

1. Развој говора  5 180 

2. Развој математичких представа  2 72 

3. Познавање природе и околине  4 144 

4. Психомоторни развој 4 144 

5. Музичко васпитање  1 36 

6. Ликовно васпитање  2 72 

7. Физички развој  2 72 

8. Радно васпитање са елементима радног оспособљавања 3 108 

 УКУПНО: 23 828 

 

Ред. 

бр. 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ И ТРЕЋИ 

НИВО 

недeљено годишње 

1. Развој говора  5 180 

2. Развој математичких представа  2 72 

3. Познавање природе и околине  4 144 

4. Психомоторни развој 3 108 

5. Музичко васпитање  1 36 

6. Ликовно васпитање  2 72 

7. Физички развој  2 72 

8. Радно васпитање са елементима радног оспособљавања 4 144 

 УКУПНО: 23 828 
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5.4. Програм рада индивидуалних психомоторних вежби 
 

Вежбе реедукације психомоторике представљају вид програма и активности, којима се 

остварује додатна подршка у развојном напредовању и достизању образовних постигнућа 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, чиме се омогућава унапређивање образовно-

васпитног рада, и обезбеђује повећања квалитета и доступности образовања.  

Школа ће према индивидуалним образовним потребама ученика организовати 

специфичне видове корективно-терапијске подршке са ученицима који испољавају 

неприпремљеност или недограђеност појединих развојних области, потребних за школско 

напредовање и развој. Вежбе реедукације психомоторике су организоване као облик 

ваннаставних активности.  

Општи циљ вежби реедукације психомоторике је да се допринесе отклањању или 

ублажавању специфичних развојних тешкоћа и/или поремећаја у једној или више области 

сензомоторног и психофизичког развоја ученика и подршка даљем успешнијем учењу и 

развоју. 

Задаци психомоторних вежби: 

- допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, 

способности опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини, 

- развијање моторике моторичких вештина и спретности при кретању, манипулисању 

и координирању покрета, њиховој контроли, брзини тачности и равнотежи, 

- развијање говора и језика, когнитивних функција, 

- припремање ученика и олакшавање њиховог учења почетком читања и писања и 

сличних захтева у другим областима школског учења и допринос постизању успеха 

у школи. 

Садржај рада дефектолога реализатора вежби реедукације психомоторике чине 

активности у непосредном раду са ученицима и планско-организационе активности, усмерене 

на стварању услова за квалитетан и ефикасан рад са ученицима. Области рада у реализацији 

програма реедукације психомоторике чине следеће активности:  

- непосредни рад са ученицима, 

- планирање и програмирање, 

- праћење и вредновање оствареног рада, 

- рад у стручним органима и тимовима школе, 

- сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошким пратиоцем, 

- рад са родитељима /старатељима, 

- сарадња са другим странама, 

- стручно усавршавања, 

- вођење евиденције о раду. 

Програм рада дефектолога реализатора вежби реедукације психомоторике разрађен је 

кроз приказ циљева, задатак и исход рада унутар сваке области – групе активности.  

Реализација програма по областима рада и ангажовања дефектолога реедукатора треба 

да обезбеди успешно остваривање свих активности у непосредном раду са ученицима, а у 

односу на целокупну организацију рада школе. Дефектолог реедукатор је истовремено 

наставник индивидуалне наставе и члан бројних стручних тимова, са обавезом да својим радом 

обезбеди подршку ученику за успешније укључивање у образовни процес и остваривање 

образовних постигнућа у оквирима оптималних развојних могућности. Јасно сагледавање 

мноштва улога и одговорности дефектолога реедукатора могуће је кроз табеларни преглед 

Програма рада наставника психомоторне реедукације (табела бр. 1). 
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ПРОГРАМ РАДА ИНДИВИДУАЛНИХ ПСИХОМОТОРНИХ ВЕЖБИ 

 
Табела 1: Програм рада наставника психомоторне реедукације 

ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОД(И) МЕТОДЕ, СРЕДСТВА, АКТИВНОСТИ 

• Планирање и 

програмирање рада 

вежби реедукације 

психомоторике 

- Израдити планска докумената / 

прилоге са Годишњи план и 

Школски програм (Годишњи план 

рада реедуактора) 

- Израдити индивидуалне програме 

подршке и планова корективно-

стимулативног рада, као прилог 

ИОП-у 

- Утврдити листу ученика, 

обухваћених вежбама реедукације 

и дефинисање плана рада 

(учесталост подршке, распоред и 

организација времена) 

- Одабрати адекватна средства и 

методске поступке према 

потребама рада 

- Остварено планирање и 

програмирање рада, 

усклађивањем расположивих 

ресурса према потребама 

ученика обухваћених 

вежбама реедукације 

психомоторике 

- Усклађеност активности у 

реализацији програма вежби 

реедукације психомоторике 

са целокупном 

организацијом рада школе 

- Креирање планских докумената – оквирни 

план реализације вежби реедукације 

психомоторике 

- Израда индивидуално утврђених програма 

подршке у примени метода реедукације 

психомоторике 

- Планирање потреба за средствима у раду, 

процена постојећих средстава и 

материјала, осмишљавање и самостална 

израда дидактичких материјала и 

средстава 

• Праћење и вредновање 

оствареног рада 

- Континуирано пратити рад и 

вредновати остварено 

напредовања ученика, на нивоу 

сарадње тима за подршку (ИОП 

тим) 

- Перманентно усаглашавати 

планове подршке са стварним 

потребама ученика и 

расположивим условима рада у 

Школи  

- Примереност предложених 

програма реедукације 

психомоторике потребама 

учења и развоја ученика, 

обухваћених вежбама 

- Остварено напредовање 

ученика одговара 

планираним постигнућима 

рада 

- Анализа годишњих извештаја о 

реализацији вежби реедукације 

психомоторике 

- Анализа и вредновање остварених 

постигнућа ученика, на основу 

индивидуално утврђених планова рада, на 

нивоу сарадње тима за подршку (ИОП 

тим) 

- Оперативно планирање рада на месечном 

нивоу, обједињавањем индивидуално 

утврђених захтева и садржаја рада – 

оквирно тематско планирање 

- Примена метода теста и ајтем анализе у 

вредновању оствареног развојног 
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ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОД(И) МЕТОДЕ, СРЕДСТВА, АКТИВНОСТИ 

напредовања, на 

полугодишњемкварталном нивоу, по 

потреби и чешће 

• Непосредни рад са 

ученицима  

- Утврдити стање развојне 

организације способности по 

областима неуропсихичких 

структура (психомоторика, 

гнозија, когниција, извршне ф-је, 

понашање и пажња) 

- Израдити индивидуалне програме 

подршке и планова корективно-

стимулативног рада, као прилог 

ИОП-у (област „Планирање и 

програмирање рада“) 

- Континуирано спроводити 

предвиђени програм вежби 

- Проценити и користити могућност 

остваривања корелације 

реедукације психомоторике са 

наставним предметима у циљу 

прилагођавања наставног процеса 

психо-физичким особеностима и 

способностима ученика 

- Утврђено стање развојне 

организације способности, 

као полазна основа у 

ддефинисању програма рада 

и подршке у другим 

активностима 

- Ученик активно учествује у 

спровођењу предвиђеног 

програма вежби реедукације 

- Спровођење програма вежби 

реедукације даје очекиване 

резултате – остварене 

развојне промене и 

образовна постигнућа 

ученика одговарају 

постављеним очекивањима 

- Спровођење тријажне и детаљне развојне 

процене, применом одговарајуће батерије 

тестова и инструмената 

- Утврђивање броја ученика које треба 

укључити у програм подршке кроз 

спровођење вежби реедукације 

психомоторике 

- Израда програма вежби, према потребама 

рада и развоја ученика (укључених у 

програм реедукације психомоторике) 

- Спровођење вежби реедукације 

психомоторике, према индивидуалним 

програмима рада: 

- Комплекс вежби опште реедукације 

- Вежбе реедукације психомоторике, 

према специфичним потешкоћама у 

усвајању академских вештина 

- Вежбе релаксације и смиривања 

осећајне и/или моторне напетости 

- Спровођење видова потпомогнуте 

комуникације, употребом средстава 

ААК (асистивне технологије и 

материјали) 

- Коришћење дидактичких материјала, 

наставних средстава, реквизита, 

наменских уређаја и опреме за 

спровођење вежби реедукације 

• Рад у стручним 

органима и тимовима 

школе 

- Активно учествовати у раду тима 

за подршку ученику 

- Израђени планови подршке, 

са индивидуалним 

образовним плановима, који 

одговарају на потребе 

- Учествовање у раду наставничког већа и 

одељенских већа 

- Учешће у раду тимова за подршку 

ученику 
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ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОД(И) МЕТОДЕ, СРЕДСТВА, АКТИВНОСТИ 

- Активно учестовати у раду 

Стручног тима за инклузивно 

образовање (СТИО) 

- Перманентно сарађивати са свим 

учесницима у процесу спровођења 

индивидуалних планова подршке 

(одељенске старешине, предметни 

наставници, други наставници у 

реализацији планова додатне 

подршке,…) 

- Активним ангажовањем и идејама 

дорпинету укупном унапређењу 

рада и развоја школе 

ученика и уважавају 

могућности и организацију 

рада школе 

- Ефикасност и економичност 

планирања и програмирања 

наставе, остварена на нивоу 

целокупне организације рада 

школе 

- Учешће у раду Стручног тима за 

инклузивно образовање (СТИО) и других 

стручних тимова и актива установе 

- Кратки састанци са свим учесницима у 

процесу спровођења индивидуалних 

планова подршке кроз радне договоре са 

члановима тимова за подршку, мејл 

коресподенцију и др. 

• Рад са директором, 

стручним сарадницима, 

личним пратиоцем и 

асистентом 

- Координисати и саветодавно 

подржати рад наставника, личног 

пратиоца детета, у пружању 

подршке ученицима 

- Обезбедити редовну и тражену 

размену података о оствареном 

раду и напредовању, према захтеву 

директора, стручних тимова и 

стручне службе, а за потребе 

израде збирних анализа извештаја 

о раду школе 

- У сарадњи са директором и 

осталим актерима обезбедити 

остварива и функционална решења 

у прилагођавању просторних и 

техничких услова за рад и 

договорити ефикасну организацију 

распореда рада и наставе 

- Континуиран и координисан 

рад свих чланова тима у 

раду са ученицима који раде 

по ИОП-у. 

- Редовне и ажурне 

евиденације о оствареном 

раду и напредовању ученика, 

са доступним базама 

података, неопходнихг у 

анализи рада школе  

- Ефикасна и економична 

организација просторних и 

материјално техничких 

ресурса, динамика рада 

школе прилагођена 

могућностима ученика и 

њихових родитеља / 

старатеља 

- Координација и извођење активности у 

пружању подршке ученицима који раде по 

ИОП-у 

- Сарадња са директором и осталим 

актерима у решавању питања и потреба 

организације временских и просторних 

услова рада 

- Сарадња са директором и осталим 

сарадницима. на раној препознавању и 

решавању специфичних проблема и 

потреба у раду установе 
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• Рад са родитељима / 

старатељима 

- Успоставити сарадњу са 

родитељима / старатељима. 

- Помоћи родитељима да разумеју и 

реално сагледају развојне 

проблеме и образовне потребе свог 

детета (ученика школе) 

- Обучити и перманентно 

саветовати родитеље / старатеље 

како да на адекватан подрже и 

обезбеде подстијано окружење 

свом детету (ученику школе) 

- Редовно информасати родитеље / 

старатеље о раду и оствареном 

напредовању детета (ученика 

школе) 

- Успостављена активна 

партнерса сарадња са 

родитељима / старатељима, 

формализована датом 

сагласношћу на план 

подршке 

- Родитељи / старатељи 

пружају  адекватну подршку 

свом детету и обезбеђују 

подстијано окружење за 

учење и развој (ученику 

школе). 

- Родитељи / старатељи су 

редовно и у потпуности 

упознати са свим 

активностима које школа 

спроводи у оквиру наставе и 

мера додатне подршке 

ученику и познају ситуацију 

оствареног развојног 

напредовања 

- Саветодавни рад са родитељима / 

старатељима у јасном разумевању 

проблема и потреба свог детета (ученика 

школе) 

- Континуирана сарадња са родитељима / 

старатељима на пружању подршке 

ученицима 

- Информисање родитеља о напредовању 

деце на индивидуалном третману, кроз: 

- редовних родитељских састанака, 

организовања дана за радотиеље, мејл 

коресподенција и размена штампаних 

извештаја и прилога о ради и 

оствареном напредовању, 

- информисање преко Интернет и 

facebook странице школе, 

- непосредни увид у документацију о 

раду и прилоге продуката у раду са 

дететом. 

• Сарадња са другим 

странама: надлежне 

установе, организације 

и јединица локалне 

самоуправе 

- Успоставити и одржавати активну 

сарадњу са другим институцијама 

и организацијама у циљу размене 

информација о деци и ученицима 

са сметњама у развоју у школи и 

на захтев других страна 

- Пружање услуга стручне процене 

и саветодавне помоћи у давању 

мишљења о деци и ученицима са 

сметњама у развоју, на захтев 

других образовних установа, 

Развојног саветовалишта и по 

појединачним захтевима родитеља, 

у својству спољњег стручног 

- Обезбеђена могућност 

свеобухватне размене 

информација и укључивања 

релевантних установа и 

организација у решавање 

питања процене и 

обезбеђивања адекватне 

подршке деци и ученицима 

са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, према 

расположивим 

могућностима и 

организацији рада школе 

- Сарадња са школама, домовима здравља, 

саветовалиштима, центрима за социјални 

рад, факултетима, институтима и другим 

референтним установама, у оквиру улога 

спољњег стручног сарадника, 

придруженог члана стручних тимова и 

комисија 

- Стручна процена стања развојних 

могућности, применом одговарајућих 

протокола и процедура у раду 

дефектолога реедукатора 

- Саветодавна помоћ на захтев других 

страна 
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ОБЛАСТИ РАДА ЗАДАЦИ ИСХОД(И) МЕТОДЕ, СРЕДСТВА, АКТИВНОСТИ 

сарадника и придруженог члана 

Општинске ИРК 

- Доступност и континуитет 

услуга стручне процене и 

саветодавне помоћи у 

давању мишљења о деци и 

ученицима са сметњама у 

развоју, на захтев других 

страна 

- Писање стручних мишљења, припрема и 

достава извештаја 

- Помоћ у изради планова подршке и 

индивидуалних образовних планова за 

децу и ученике у другим образовним 

установама 

• Стручно усавршавање 

- Укључивати се и редовно 

предузимати активности стручног 

усавршавања у и изван установе, 

похађањем програма 

акредитованих обука 

- Ажурно водити евиденцију и 

обезбеђивати доказе о оствареним 

активностима стручног 

усавршавања (портфолио) 

- Остваривати редовну размену 

стручних сазнања, искустава и 

примера добре праксе, кроз 

активности хоризонталног учења у 

и изван установе 

- Актуелност стручних знања 

и компетенција за 

преузимање улога 

наставника у подршци и 

практивно тимско 

ангажовање 

- Унапређена сопствена 

пракса, остварен мерљив 

квалитет и учинак у раду 

- Достигнућа у раду 

препозната као пример 

добре праксе и разлог са 

професионалну раземну са 

другим колегама 

- Осмишљавање и реализовање угледних 

активности и интерних обука, као видова 

активности стручног усавршавања у 

установи 

- Присуствовање угледним часовима и 

демонстрацијама 

- Континуирано праћење стручних и 

научних достигнућа код нас и у свету, 

коришћењем доступних извора учења: 

Интерент, стручна периодика, 

присуствовањее стручним скуповима 

- Похађање програма акредитованих обука 

• Вођење евиденције о 

раду 

- Ажурно и уредно водити 

евиденције о оствареном раду са 

ученицима, у сарадњи са другим 

актерима у школи и релевантним 

установама, организацијама и 

појединцима изван установе 

- Обезбедити заштиту личних 

података о ученицима 

- Ажурно и уредно вођена 

евиденција о раду са 

ученицима и оствареним 

сарадњама и нагажовањима 

- Попуњавање интерно креираних образаца 

и евиденција о раду са ученицима:  

- ученички досије 

- дневник рада наставника 

индивидуалне наставе 

- Писање извештаја о оствареном раду 

- Припрема прилога и података за 

периодично вредновање индивидуалних 

образовних планова ученика обухваћених 

вежбама рееддукације психомоторике 

- Архивирање и чување документације 
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Организација психомоторних вежби заснована је на принципу ”један ученик један програм”, чиме се остварује неопходно 

прилагођавање рада и обезбеђује могућност корективно-терапијског деловања на конкретни развојни проблем (сваког ученика посебно).  

Програмски садржаји вежби рееедукације психомоторнике обухватају опште и специфичне вежбе реедукације, зависно од развојних 

проблема и потреба индивидуалног рада. Саставни део психомоторних вежбања су садржаји и активности из области радних вештина и 

самопослуживања. Основна сврха у спровођењу програма реедукације психомоторике је да се активности и спознаја детета прошире и изван 

оквира акција властитог психомоторног спрега у поље психосоцијалног постојања, у које дете урања и опстаје својим радом и начином веште 

и адекватне употребе свог тела и покрета.  

Психомоторне вежбе, као допунски облик рада са децом са сметњама у развоју изводе се током свих девет месеци, почев од септембра 

до краја јуна сваке школске године. Први месец је месец дијагностичке евалуације и селекције ученика за индивидуални психомоторни рад, 

следе потом месцеи рада и провођења психомоторних вежби по утврђеним плановима и програмима рада са појединим категоријама ученика. 

У јуну месецу се утврђује и процењује оно што је остварено, и даје предлог за даљи рад. У наредној табели дајемо преглед и разраду 

програмских садржаја у непосредном раду са ученицима. 
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Табела 2: Програмски садржаји вежби реедукације психомоторике у непосредном раду са ученицима10 

ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

• Процена стања 

развојне 

организације и 

образовних 

могућности 

- Проценити развојни 

статус и образовне 

могућности ученика 

и израдити  

одговарајући 

програм вежби 

- Процена познавања 

топографије тела, 

координације покрета 

- Процена просторно-

временске 

оријентације 

- Процена нивоа и 

организације 

мишљења 

- Усмереност опажања 

и организација 

пажње 

- Слуша, показује, 

имитира, 

учествује у 

разговору, 

одговара на 

постављене 

налоге 

- Објашњава, 

показује, пита, 

подстиче, 

охрабрује, 

посматра, 

бележи.. 

- Батерије тестова за 

процену развојног 

статуса ученика у 

оквиру опште 

дефектолошке и 

Пијажеове процене 

когнитивне зрелости 

- Цртеж 

- Ајтем анализа и 

развојне скале 

- Инвентари за процену 

понашања 

- Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

• Доживљај телесне 

целовитости 

(гнозија тела) 

- Развити свест о 

сопственом телу -

помоћи ученику да 

изгради целовиту 

слику о себи. 

- Упознати простор 

око тела, поље 

покрета објективни 

простор и социјално 

поље. 

- Вежбе за доживљај 

телесне целовитости 

на нивоу топографије 

тела. 

- Доживљај гестуалног 

простора. 

- Уочавање и 

стабилизовање 

латерализованости. 

- Активно 

учествује, 

слуша, показује,  

извршава 

постављене 

налоге. 

- Објашњава, 

показује, пита, 

мотивише, 

бележи, 

посматра. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област аутотопогнозије 

- Огледало, илустације, 

слагалице, лопте,  тело, 

модели. 

- Монолошко-

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна. 

• Координација 

покрета 

- Унапредити општу 

координацију тела и 

екстремитета. 

- Вежбе координације 

горњих екстремитета. 

- Понавља задате 

покрете, 

самостално 

изводи задати 

- Показује, 

објашњава, 

задаје налоге, 

коригује, помаже 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област координације 

покрета  

 
10 Вежбе специфичне реедукације психомоторике представљају комбинацију система вежби опште реедукације (специфични сет вежби). Њихово 

деловање је усмерено на подстицање функција сасвим одређених предела ЦНСа и сасвим одређених области психомоторног спрега. Специфичном 

реедукацијом делује се на поједине особине или способности личности, за разлику од опште реедукације, којом се делује на личност у целини. 



Школски програм основног образовања 

160 

ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

- Побољшати 

координацију 

покрета у целини, 

развити моторну 

спретност. 

- Развити мануелну 

спретност у 

коришћењу 

материјала и алата. 

- Вежбе координације 

горњих екстремитета 

и главе. 

- Вежбе координације 

горњих и доњих 

екстремитета. 

- Вежбе координације 

тела у целини – 

организација кретања 

- Вежбе мануелне 

спретности  

покрет, слуша, 

прати, поставља 

питања, користи 

одговарајуће 

реквизите. 

у извођењу 

сложенијих 

покрета, 

посматра. 

- Огледало, сопствено 

тело, лопте, 

илустрације, песмице, 

вијача, канап... 

- Демонстративна, 

вербална, 

интерактивна. 

• Вежбе за развој 

графомоторне 

спретности 

- Усмеравање пажње 

на поље акције, 

ограничено 

простором за писање 

- Уочавање односа у 

простору-пољу 

писања 

- Вежбе 

диференцијације 

покрета прстију 

- Развој опажајне 

анализе  синтезе, 

компаративност у 

мишљењу, визуелно 

памћење 

- Спретност и 

координација 

покрета руке у 

писању, (обликовању 

потеза 

графоелемената) 

- Вежбе усмеравања 

визуелне пажње 

- Вежбе за 

диференцијацију 

односа у простору 

писања 

- Вежбе контроле и 

усмеравања основних 

потеза по облику и 

правцу 

- Вежбе репродукције 

основних 

геометријских облика 

- Вежбе линеације, по 

облицима потеза 

линија (штапићи, 

округлине, аркаде, 

витице, композиција) 

- Вежбе цртања у 

композицији, писање 

кроз прескриптуалне 

форме и лепо писање 

- Посматра, 

усмерава пажњу, 

вољно 

контролише 

покрете прстима, 

опонаша и следи 

потезе оловком, 

прецртава, 

трасира, 

репродукује 

потезе по 

задатом облику, 

замишља и црта 

по представи. 

- Демонстрира, 

процењује, 

помаже, коригује 

и усмерава, 

посматра, 

бележи,... 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област графомоторике 

- Прибор и свеска за 

писање, држач за 

правилно држање 

оловке 

- Бојанка, шаблони за 

опцртавање, облици 

линија 

- Демонстрација, метод 

ученичких радова,... 

• Уједначавање 

мишићне 

- Подстицати развој 

зрелости мишићног 

- Вежбе покретима из 

рамена. 

- Понавља задате 

покрете, 

- Показује, 

објашњава, 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

напетости и 

осамостаљивање 

покрета 

тонуса што ће 

допринети 

осамостаљивању 

покрета . 

- Развити вољну 

контролу различитих 

мишићних група. 

- Вежбе покретима из 

лакта. 

- Вежбе покретима 

шаке. 

- Вежбе покретима 

прстију. 

самостално 

изводи задати 

покрет, слуша, 

прати, поставља 

питања, користи 

одговарајуће 

реквизите. 

задаје налоге, 

коригује, помаже 

у извођењу 

сложенијих 

покрета, 

посматра. 

област уједначења 

тонуса и 

осамостаљивање 

покрета 

- Огледало,сопствено 

тело, лопте, 

илустрације, шрафови, 

боцкалице...  

- Демонстративна, 

вербална, 

интерактивна. 

• Контрола 

импулсивности 

- Смањити 

импулсивност и 

напетост. Развити 

способност котроле 

сопственог 

понашања. 

- Вежбе контроле 

моторике пред 

огледалом. 

- Вежбе контроле 

моторике уз ходање, 

пљескање. 

- Релаксација. 

- Понавља задате 

покрете, 

самостално 

изводи задати 

покрет, слуша, 

прати, поставља 

питања. 

- Објашњава, 

показује, 

усмерава, 

демонстрира, 

мотивише. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област контроле 

импулсивности 

- Огледало, илустрације, 

сат, песмице, 

разбрајалице, 

ритмички 

инструменти, 

струњача. 

- Дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, 

интерактивна. 

• Оријентација у 

објективном 

простору 

- Развити свест о 

субјективном и 

објективном 

простору.  

- Уочити и појмити 

просторне односе и 

унапредити 

оријентацију у 

објективном 

простору. 

- Вежбе ходања и 

одржавања 

равнотеже при ходу. 

- Вежбе за одређивање 

положаја тела у 

простору. 

- Вежбе кретања у 

објективном 

простору. 

- Активно 

учествује, уочава 

просторне 

односе, 

оријентише се у 

простору, 

извршава задате 

налоге, 

упоређује 

предмете и особе 

- Објашњава, 

демонстрира, 

илуструје, задаје 

налоге, прати и 

посматра, 

мотивише, 

охрабрује. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област вежби 

оријентације у 

простору 

- Простор учионице и 

школе, илустрације, 

предмети у окружењу, 

схеме кретања. 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

- Развити усмереност 

и самосталност у 

кретању у познатом 

и непознатом 

простору. 

- Вежбе оријентације 

тела у простору у 

односу на предмете и 

друге. 

- Упоређивање по 

висини, раздаљини. 

- Вежбе кретања у 

простору по задатој 

схеми. 

по висини и 

даљини, креће се 

по задатој схеми. 

- Монолошко-

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна. 

• Уочавање и 

препознавање 

ритмова 

- Уочити различите 

временске квалитете 

и ритмичке делове у 

оквиру ритмичке 

целине. 

- Вежбе координације 

покрета уз ритам. 

- Ритмичке говорне 

вежбе. 

- Уочава ритмичке 

структуре, 

понавља задати 

ритам, уклапа 

своје покрете у 

одређену 

ритмичку 

целину. 

- Објашњава, 

задаје ритмичке 

структуре, 

коригује, слуша, 

мотивише. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област вежби за 

уочавање и 

репродукцију ритма  

- Сопствено тело, 

импровизоване 

удараљке, штапићи, 

разбрајалице, песмице. 

- Монолошко-

дијалошка, 

демонстративна. 

• Процена трајања и 

оријентација у 

времену 

- Усвојити појам 

времена, квалитет и 

категорије времена. 

- Развити временску 

оријентацију. 

- Вежбе перцепције 

времена преко 

покрета. 

- Вежбе перцепције 

времена кроз час 

реедукације 

психомоторике. 

- Животне активности 

и перцепција 

времена. 

- Вежбе уочавања 

метричког времена. 

- Вежбе за откривање 

доживљеног времена. 

- Уочава 

различите 

квалитете 

времена, 

одговара, пита, 

оријентише се у 

времену, разуме, 

повезује. 

- Објашњава, 

показује, пита, 

демонстрира, 

илуструје, 

подстиче. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област вежби 

оријентације у времену 

- Цртежи са приказаним 

временским 

секвенцама, различите 

илустрације, сатови. 

- Монолошко-

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, 

интерактивна. 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

• Аудитивно 

опажање 

- Развити способност 

активног слушања и 

препознавања на 

основу 

карактеристичних 

звукова. 

- Вежбе за аудитивну 

дискриминацију. 

- Вежбе за аудитивно 

памћење звучних 

секвенци. 

- Вежбе за повећање 

пажње на звучне 

надражаје и 

стимулансе. 

- Слуша, 

препознаје, пита, 

памти, 

репродукује, 

оријентише се 

према извору 

звука. 

- Објашњава, 

описује, 

усмерава, 

демонстрира, 

мотивише. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област аудитивног 

опажања 

- Различити извори 

звука, ЦД, звуци из 

окружења. 

- Аудитивна – слушање, 

монолошка, 

дијалошка, 

интерактивна, 

- Рачунарске апликације 

• Визуелно опажање 

- Развити способност 

усмереног визуелног 

опажања, 

препознавања, 

покалпања и 

именовања по 

опаженим  

својствима квалитета 

(боја, облик, 

величина). 

- Вежбе визуомоторне 

координације. 

- Вежбе усмереног 

опажања и 

издвајања/поклапања 

материјала/предмета 

по физичком својству 

(облик, боја, 

величина). 

- Вежбе опажања, 

именовања боја. 

- Вежбе опажања, 

именовања облика. 

- Вежбе опажања, 

именовања величине. 

- Вежбе разврставања 

и уочавања скупова 

- Вежбе уочавања 

односа хијерархије 

низови по величини, 

логишчки низови 

према понављајућем 

редоследу. 

- Посматра, 

препознаје, пита, 

памти, бира, 

поклапа, 

разврстава, 

именује, 

поклапа, ниже,... 

- Објашњава, 

описује, 

усмерава, 

демонстрира, 

мотивише. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област аудитивног 

опажања 

- Предмети и објекти у 

непосредном 

окружењу,  

- Дидактички 

материјали, 

- Монтесори реквизити 

и играчке 

- Рачунарске апликације 
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ТЕМА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

СРЕДСТВА 

МЕТОДЕ 

• Тактилно опажање 

- Развити способност 

тактилног опажања, 

подтицати развој 

других чула. 

- Стереогностичка 

перцепција. 

- Перцепција тежине. 

- Термичка пецепција. 

- Тактилно 

испитује и 

препознаје 

предмете, 

разликује 

различите 

текстуре и 

материјале, 

повезује, уочава 

особине, 

закључује. 

- Објашњава, 

показује, 

описује, 

усмерава, 

демонстрира, 

мотивише. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област тактивног 

опажања 

- Предмети и модели, 

играчке. 

- Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна. 

• Опажање мириса и 

укуса 

- Развити способност 

препознавања на 

основу мириса и 

укуса. 

- Диференцирање 

мириса и укуса по 

односу пријатности 

- Вежбе за 

препознавање и 

именовање мириса. 

- Вежбе за 

препознавање и 

именовање 

различитих укуса. 

- Уочава, 

препознаје, 

разликује, пита, 

закључује, 

уопштава. 

- Објашњава, 

показује, 

описује, 

усмерава, 

демонстрира, 

мотивише. 

- Вежбе реедукације 

психомоторике – 

област олфактивне и 

густативне перцепције 

- Различити мириси, 

храна... 

- Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна. 

• Релаксација 

- Развити способност 

вољне контроле и 

вољног опуштања 

тела, по сегментима 

и у целини. 

- Вежбе релаксације по 

сегментима и у 

целини – 16 сеанси 

релаксације по 

Berges-u. 

- Слуша, опушта 

се. 

- Објашњава, 

усмерава, 

додиром 

подстиче. 

- Метод релаксације по 

Berges-u – 16 сеанси 

релаксације. 

- Струњача, музика у 

позадини,  

- Монолог. 
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5.5. Програм рада индивидуалних логопедских вежби 

 
Рад логопеда у установи обухвата превенцију, идентификацију, дијагностику, 

стимулацију и рехабилитацију деце, односно ученика са проблемима у говорно-језичком 

развоју. 

Логопед у установи рад остварује кроз индивидуални рад са ученицима, учитељима, 

родитељима, односно старатељима и кроз сарадњу са другим учесницима у васпитно-

образовном процесу, користећи различите методе, облике рада (индивидуални и групни рад, 

саветодавни и инструктивни рад) и технике рада. 

 

ЦИЉ  

Применом теоријских и практичних сазнања логопед доприноси остваривању и 

унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима 

образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

ЗАДАЦИ 

- Превенција говорно-језичких поремећаја, 

- Стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за 

одговарајући узраст детета, односно ученика, 

- Идентификовање деце, односно ученика са говорно-језичким поремећајем, 

- Идентификовање ученика са тешкоћама у читању и писању (дислексија и дисграфија), 

- Kорекција постојећих говорно-језичких поремећаја: дисфазија, муцање или 

брзоплетост, дислалија, дизартрија, дисфонија ученика, 

- Kорекција поремећене функције читања и писања ученика, 

- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција упућивањем у 

проблеме говорно језичких поремећаја и спровођење корекционог поступка, 

- Сарадња са осталим стручним сарадницима и васпитачима, односно наставницима у 

циљу обезбеђивања оптималних услова за развој деце, односно ученика са тешкоћама 

у психофизиолошком развоју, 

- Саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце, односно ученика. 

 

 

ОБЛАСТИ РАДА 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

• Учествовање у изради планских докумената установе, посебно у деловима који се 

односе на планове и програме подршке ученицима (рад са ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка), 

• Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда, 

• Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике 

• Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја. 
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2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

• Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада установе и предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности 

установе у задовољавању развојних потреба ученика 

• Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за децу и ученике са тешкоћама у говорно-језичком 

развоју, 

• Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада са потребама и могућностима ученика са проблемима у 

говорно-језичком развоју. 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Логопед у установи омогућава наставницима да упознају проблеме говорно-језичких 

поремећаја, као што су: врсте и степени говорног оштећења, узроци њиховог настанка и 

последице које ови поремећаји остављају на емоционални, интелектуални и социјални развој 

ученика. 

• Пружање помоћи и подршке наставницима у раду са ученицима који имају тешкоће на 

неком од нивоа вербалне и невербалне комуникације, 

• Пружање помоћи и подршке наставницима у индивидуализацији васпитно-образовног 

рада, односно наставе, 

• Сарадња и пружање подршке наставницима у праћењу, вредновању и прилагођавању 

постављених циљева индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем 

ученика са посебним образовним потребама, 

• Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима комуникација и 

сарадња и тимски рад са децом која имају специфичне говорно-језичке сметње, 

• Сарадња са наставницима при изради дидактичког материјала, 

• Пружање подршке наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације. 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

• Третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су умекшавања и 

замењивање неких гласова из групе африката и фрикатива, 

• Вежбе логомоторике са децом у групи, 

• Превентивно - корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању и 

корекцији изговора појединих гласова нашег језика, 

• Рад са ученицима који имају потпуну немогућност изговора гласова, као што су: "р", 

"љ", "њ", "л" и појачани назални, латерални или интердентални (врскави) изговор већег 

броја гласова или јача назална (уњкава), обојеност целог говора, 

• Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура, као што су: 

речник, граматика и синтакса, у односу на узраст и узрасне норме језичке развијености 

остале деце, односно ученика, 

• Рад са децом, односно ученицима код којих је изразито вербално заостајање 

условљено ометеним психичким и физичким развојем, као што су болести, лакша 

ментална ометеност и неадекватни социокултурни фактор (изузимају се деца чији 

матерњи језик није службени и чије непознавање овог језика захтева посебан третман), 
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• Рад са ученицима који изузетно тешко савлађују процес читања, писања и рачунања, 

која због субјективних неурофизиолошких, аудиовизуелних, перцептивних, визуелних 

и емоционалних сметњи не одговарају захтевима наставе и поред посебног ангажовања 

наставника и породице, 

• Рад са ученицима који муцају, говоре одвише брзо, брзоплето, неразговетно или 

патолошки споро, која су ван наставе вербално флуентна, а на часовима доживљавају 

емоционално-физиолошке блокаде, страх од говора, говорну несигурност или 

немогућност језичке интерпретације под специфичним говорним околностима, 

• Рад са ученицима који не чују добро и код којих услед мање уочљивог губитка слуха 

постоје сметње у праћењу наставе, у вербалној комуникацији, развоју апстрактних 

језичких појмова и општем успеху, 

• Рад на побољшању комуникацијских вештина ученика (нпр. редукција нагласка, 

корекција изговора, рад са особама из двојезичких средина и слично), 

• Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне 

комуникације код ученика са посебним потребама (менталном ометеношћу, 

церебралном парализом и хроничним болестима, слепоћом и слабовидношћу, 

аутизмом). 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

• Упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са ученицима на објективан 

и њима разумљив и примерен начин уз уважавање културолошких, образовних и 

других специфичности родитеља, односно старатеља, 

• Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких 

проблема ученика, 

• Оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорно-језичких 

способности ученика, 

• Информисање родитеља о напредовању ученика на третману, 

• Сарадња са родитељима деце и ученика са посебним потребама и подстицање истих на 

учествовање у изради индивидуалног образовног плана. 

 

6. РАД СА ДИРЕKТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШKИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИKА 

• Рад и радне задатке логопед остварује и изводи индивидуално, у стручним тимовима и 

у сарадњи са стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика, 

• Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, 

програма, пројеката, распореда рада и слично, 

• Сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима, 

• Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању и решавању 

специфичних проблема и потреба установе. 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

• Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког колегијума и тимова установе 

који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта, 
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• Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима (психолог, педагог) и 

учествовање у унапређивању образовне праксе, 

• Информисање стручних органа о праћењу постигнућа ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка из домена рада логопеда. 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

• Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама (школама, 

домовима здравља, специјализованим здравственим установама, општином, 

министарством и др.) значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада, 

• Сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном средином ради остваривања 

циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика. 

 

9. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

• Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности и раду са 

ученицима, 

• Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама и истраживањима, 

• Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима 

рада логопеда, 

• Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне 

податке о ученицима, 

• Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у 

активностима струковног удружења, похађањем акредитованих семинара, симпозијума 

и других стручних скупова, 

• Учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње са другим 

стручним сарадницима дефектолозима и логопедима (активи, секције и др.). 

 

Логопедске вежбе, као допунски облик рада са ученицима са сметњама у развоју, 

изводе се током свих десет месеци, почев од септембра до краја јуна за дату школску годину. 

Почев од школске 2010/2011, године логопедске вежбе примењују се у склопу мера додатне 

подршке у раду са ученицима са сложеним сметњама у развоју. Увођењем националног 

образовног плана и у школе за децу са сметњама у развоју  логопедске вежбе су предвиђене 

као ваннаставна активност, обавезна у индивидуалном раду са ученицима, који испољавају 

изражену неприпремљеност или недограђеност појединих развојних области, потребних за 

школско напредовање и развој. За све ученике школе, уписане у једној школској години 

израђује се Индивидуални образовни план, којим се утврђује и потреба за додатним видовима 

корективно-терапијског рада (психомоторне и логопедске вежбе). За ученике старијих 

генерација логопедске вежбе се спроводе као мера континуиране подршке у развојном и 

образовном напредовању. Одлуку око одабира ученика за рад кроз логопедске вежбе доносиће 

чланови тимова за подршку ученику, а на основу препоруке Инклузивног тима Школе.Због 

природе посла и динамике рада у установи потребно је да логопед има осећај за приоритет, да 

бира облике и методе рада који обезбеђују ефикасност и ефектност. 
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Наведени циљ и задатке  логопед остварује обављањем следећих стручних послова: 

1. Логопедска процена и примена стандардизованих логопедских мерних 

инструмената, 

2. Логопедска превенција, едукација и саветовање, 

3. Логопедска евалуација. 

 

О свом раду логопед води евиденцију у следећој документацији: дневник рада 

логопеда, евиденција о раду са учеником у установи (садржи име и презиме детета, датум и 

разлог рада), логопедски досије (иницијални тест, ретестирања и евалуација третмана). 
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5.6. Програм рада корективно – превентивних вежби 
 

ЦИЉ: превенција и корекција лошег држања тела, корекција телесних деформитета, 

превенција и корекција моторичких  поремећаја, јачање физичких способности и општег 

здравља ученика, одржавање и повећање обима покрета у зглобовима, повећање снаге 

мишића, координације покрета, брзине покрета, локалне и опште, издржљивости. 

 

ЗАДАЦИ: 

o омогућавање правилног раста и развоја 

o превенција настанка деформитета 

o корекција већ насталих деформитета и спречавање прогресије постојећих 

o кориговање лошег држања тела, 

o кориговање деформитета, 

o кориговање моторног развоја, 

o јачање мускулатуре тела ( леђних и трбушних мишића, мишића доњих и горњих 

екстремитета, мишића стопала), 

o развој физичких способности ( снаге, брзине, издржљивости,окретности, 

покретљивости, прецизности, координације, издржљивости), 

o развој радних навика 

o јачање воље, самодисциплине,самопоуздања,смелости 

o очување и учвршћивање здравља 

o стварање хигијенских навика 

Корективна гинастика представља скуп физичких вежби дозираниох по врсти, трајању 

и интензитету који имају за циљ превенцију неправилности у развоју коштано зглобног 

система (лоше држање тела, кифоза, сколиоза, равна стопала). Основно средство корективне 

гимнастике је физичка вежба. 

 
Начин реализације Корективних вежби: 

Корективно педагошки рад организује се са ученицима смањених физички 

способности, ослабљеног здравља, са телесним деформитетима и лошим држањем тела и то:  

Са ученицима смањених физичких способности ради се на савладавању програмских 

садржаја у складу са прописаним програмом али и њиховим индивидуалним могућности, као 

и на развијању физичких способности углавном гипкости, снаге, брзине и издржљивости 

Са ученицима ослобљеног здравља рад се организује у сарадњи са лекаром 

специјалистом, који опдређује врсту вежбе и степен оптерећења. Са ученицима који имају 

лоше држање тела или деформитете рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром физијaтром 

који утврђује врсту и степен одступања од нормалног држања тела и лакших случајева 

телесних деформитета и с тим у вези вежбе које треба применити. 

Сви ученици који се упућују на корективнивно - педагошки рад према посебном 

програму вежбају на редовним часовиа и најмање једанпут недељно на часовима корективних 

вежби. 

Поред редовних наставних активности предмета физичко васпитање у школи ће се 

реализовати и програмски садржаји ваннаставних активности везане за овај аспект развоја 

личности детета и промовисања здравог начина живота. 
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Теме Циљ и задаци Оријентациони 

број часова 

Време 

1. Тријажни и 

контролни прегледи 

(систематски 

прегледи) 

 

Циљ је да се разноврсним моторичким 

активностима допринесе очувању здравља и 

развоју личности ученика, разликовање 

правилног од неправилног држања тела и 

разумевање значаја правилног држања тела за 

здравље, оспособљавање за самостално 

вежбање у слободно време, развијање 

позитивне слике о себи.                                                           

Задаци: развој свести о очувању здравља, 

подстицање раста и резвоја, утицај на 

правилно држање тела, развој моторике. 

3 IX, XII, VI 

2. Комплекси вежби 

за корекцију 

постојећих 

деформитета 
33 

IX, X, XI, XII, 

I, II, III, IV, V, 

VI 

 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма 

предмета 

1. Тријажни и 

контролни прегледи 

(систематски прегледи) 

- Процена иницијалног и постуралног 

стања 

- Дијагностиковање постојање 

евентуалних деформитета 

- Приказ на часовима физичког 

васпитања 

- Рад у групама 

- Разни видови сарадње са 

Здравственим центром, ЈУ 

Спортски центар и осталим 

друштвеним и спортским 

организацијама 

- Уколико је могућа, корелација 

се остварује између програма 

природне групе предмета и 

физичког васпитања 

2. Комплекси вежби за 

корекцију постојећих 

деформитета 

- Разликује правилно од неправилног 

држања тела, 

- Унапређује држање тела 

- Јачање мускулатуре тела 
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5.7. Програм васпитно - образовног рада у продуженом боравку 
 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда 

и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док 

су им родитељи на послу.  

Сам рад у продуженом боравку усклађен је са васпитно – образовним задацима и треба 

да задовољи основне педагошко – психолошке захтеве и пoтребе тога рада, да је примењен 

индивидуалан рад према могућностима и потребама детета.  

 

У продуженом боравку планира се остваривање следећих задатака:  

  

- Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са 

распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у продужени 

боравак 

- Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању 

школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку 

- Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што подразумева рад 

у пару,  индивидуални и групни рад 

- Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као 

и од брзине савладавања нових наставних области, односно психо – физичких 

могућности сваког појединца 

- Праћење и поштовање иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке састанке ради 

континуираног међусобног информисања 

- Сарадња са стручном службом 

- Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних за 

развој свих компонената личности ученика (интелектуалне, моралне, физичке, радно-

техничке, естетске...). Слободне активности подразумевају: креативне радионице и 

музичке, ликовне, спортске, драмскe активности 

- Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази 

- Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља 

- Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку. 

 

Време у продуженом боравку се распоређује на : 

- ваннаставно учење 

- слободне активности ученика 

- рекреација и одмор 

- производни и други друштвено користан рад 

- одржавање режима личне хигијене 

 

Часови учења биће коришћени за утврђивање предметног градива, за продубљивање 

стеченог знања и за писање домаћих задатака, а све у зависности од реализације планова 

одређених наставних области. 

Садржаји часова слободних активности тематски су дати у предлогу овог програма, а 

непосредна конкретизација садржаја усклађиваће се са садржајима школских секција и 

утврђиваће се на месечном нивоу. 

 

Ваннаставно учење 

Циљеви и задаци: 

a) Пружити помоћ која би имала допунски карактер у оквиру наставних предмета у 

којима је ученик заостао 

b) Пружити помоћ у савладавању технике самосталног учења 

Садржаји рада су: 
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- Израда домаћих задатака 

- Савлађивање наставних садржаја 

- Читање дечије штампе, дечијих и омладинских листова, слушање радио и ТВ 

емисија 

- Посете установама (пошта, аутобуска и железничка станица и сл.) 

 

Слободне активности: 

- Развијање другарства и међусобне солидарности 

- Неговање тачности у враћању позајмљених ствари 

- Упознавање са програмским садржајима, нормама понашања и рада у школи 

- Неговање навика љубазности, учтивости према друговима и старијим особама 

- Култура понашања – понашање на јавном месту (на улици, у биоскопу, у лифту, у 

аутобусу и сл.) 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Задуживање ученика за помоћ старијим лицима 

- Навикавање ученика да се одговорно односи према захтевима и дужностима 

дежурног ученика 

- Разговор о непожељним особинама: уображеност, себичност, агресивност 

- Неговање понашања за столом, уређење стана 

- Животни пут човека: рођење, детињство, младост, зрелост, старост, смрт 

- Посматрамо свет око нас, описујемо га речима и цртежом, именујемо ствари и 

учимо да их цртамо 

- Животни простор у стану (кући) – које просторије имамо у стану, чему оне служе и 

како их уређујемо 

- Живот без агресије: у школи, на јавном месту, у породици... развијати хумане 

међуљудске односе 

- Развијање хуманих односа између дечака и девојчица 

 

Одржавање личне хигијене 

- Развијање здравствених и хигијенских навика 

- Лична хигијена пре и после спавања, после рада, након игре, редовно купање, лична 

козметика, хигијена полних органа 

- Хигијена одела: хигијена одеће, обуће, постељине(коришћење, одржавање оставе 

где се одећа, обућа складира) 

- Хигијенске навике у исхрани: правилно поступање са намирницама, хигијена 

просторија и судова за припремање хране ( трпезарије, кухиње, постављање судова: 

основни прибор за јело – ручавање) 

- Средства за одржавање личне хигијене 

- Разговор о дечијим болестима 

- Разговор о штетности употребе дувана, алкохола и дрога 

 

Друштвено користан рад: 

- Одржавање шклског прибора 

- Упућивање у коришћење средстава јавног саобраћаја 

- Употреба телефона 

- Економисање новцем (џепарац, штедња) 

- Свакоднево сакупљање отпадака у школском дворишту 

- Израда предмета од хартије, крпица, семена и плодова и разног материјала 

- Свакодневна нега цвећа 

- Оријентација у простору и сналажење у ситуацији када ученик залута 

- Израда лутака 

- Израда дидактичког материјала 
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- Сакупљање старог папира 

- Играмо се фризера – уредни чуперци 

- Правилно чистимо ципеле 

- Уређење учионице 

- Обилазак школског простора – радионице (учешће у њиховом сређивању) 

- Коришћење маказа и лепка приликом израде разних предмета (правилно руковање 

њима) 

 

Одмор и рекреација 

- Игре и спортске активности (у просторијама и напољу) 

- Активности везане за боравак напољу (шетња, излети, рад у башти) 

- Друштвене активности 

- Омиљена занимања – хоби 

- Прослава рођендана 

- Слушање музике 

- Одлазак у омиљени парк 

- Вежбе обликовања 

- Учимо нове друштвене игре 

- Слободне комбинације (прескакање различитих справа и конопца) у сали 

- Развијање основних елемената  физичке кондиције (руку, ногу, трбушних и леђних 

мишића, брзине, равнотеже, спретности) 

- Утврђивање нормалног положаја тела (ритмичка вежба) 

- Слободне манипулативне вежбе (по избору, са обручима, палицама и сл.) 

- Препознавање и проналажење предмета 

- Одмор уз музику – слушање, препознавање и певање дечијих песама 
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5.8. Пружање подршке основним школама 
 

 

За процену потреба за додатном подршком надлежна је Комисија општине, односно 

града на чијој територији је пребивалиште, односно боравиште детета и ученика. ("Сл. гласник 

РС", бр. 80/2018) 

Од школске 2022/2023. године пружаће се додатна подршка ученицма у основним 

школама које су исказале потребу. 

Додатна подршка обухвата права, услуге и ресурсе који детету и ученику обезбеђују 

превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних 

установа и заједнице. 

Додатна подршка обезбеђује се, без дискриминације по било ком основу, сваком детету 

и ученику у циљу укључивања, учешћа и напредовања по правилу у несегрегисаном 

образовном окружењу до завршетка средњег образовања, као и несметаног обављања 

свакодневних животних активности и квалитетног живота у заједници. 

Додатна подршка се обезбеђује у оквиру система образовања и васпитања, здравствене 

и социјалне заштите. 

 

5.9. Програм рада медицинске сестре 
 

Циљ рада медицинске сестре јесте подизање свести о значају очувања здравља, као и 

рад на усвајању знања о здравстевно - хигијенским навикама, оспособљавање и 

осамостаљивање ученика у обављању истих; 

Задаци : 

- Едукативни рад кроз одржавање едукативних радионица са темама везаним за 

превенцију очувања здравља; 

-  Рад на оспособљавање и осамостаљивању ученика у обављању здравствено-

хигијенских навика; 

- Преглед личне хигијене ученика(хигијена ушију, ноктију и косе); 

- Организовање и вршење послова хигијенско-васпитног рада са ученицима; 

- Асистенција при обављању физиолошких потреба; 

- Спровођење тоалетног тренинга; 

- Асистенција при узимању хране; 

- Пружање прве помоћи приликом здравствених тегоба и повреда; 

- Упућивање на здравствену установу приликом здравствених проблема; 

- Саветодавни рад; 

- Учешће у организацији, спровођењу и вођењу евиденције систематских прегледа које 

организује надлежна здравствена установа; 

- По потреби брига о правовременом узимању преписане терапије од стране лекара; 

- Пратња ученика на спортска такмичења; 

- Сарадња за здравственом установом у граду - Дом здравља Бор; 

- Сарадња са родитељима ученика и запосленима у школи; 
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5.10. Програм рада Инклузивног тима Школе 
 

Инклузивни тим Школе представља стручно тело, са улогом да координише 

активностима школе на спровођењу Закона у области инклузивног образовања и да пружа 

стручну помоћ у раду тимова за подршку ученицима са израженим потешкоћама у учењу. 

У школи за образовање и васпитање ученика са менталном ометеношћу, постојање 

Инклузивног тима је условљено је реалном потребом да се помогне координација и 

супервизија у раду малих тимова за подршку појединим ученицима Школе, са израженијим 

развојним потешкоћама, за које се додатна подршка спроводи кроз прилагођен индивидуални 

образовни план, и индивидуални корективно-терапијски ваннаставни рад. 

Састав Тима броји 6 чланова, који се бира по критеријуму непосредне укључености у 

све сегменте образовно-васпитног рада и по услову претходног искуства и знања у овој 

области. 

Основни облик рада Инклузивног тима биће састанци, са планираном динамиком 

одржавања на кварталном нивоу, након класификационих период, на крају полугодишта и 

посебно на крају школске године. Одражавање састанака Тима планира се на кварталном 

нивоу, по потреби и чешће. Одржавање ванредних састанака Тима вршиће се по захтеву 

Педагошког колегијума, директора, или по захтеву друге образовне установе за сарадњу и 

помоћ њиховом инклузивном. Други облик рада Инклузивног тима односи се на појединачни 

рад чланова тима и непосредно ангажовање на пословима сарадње са другим учесницима у 

процесу остваривања мера додатне подршке ученицима школе. 

Са изменама Закона о основама система васпитања и образовања, дата је могућност да 

стручњаци школе буду ангажовани у раду са децом и ученицима других образовних установа, 

а у оквиру мера додатне подршке, по мишљењу Интерресорне комисије. Тим ће активно 

координирати своје активности са инклузивним тимовима других образовних установа. 

Чланови Тима и други наставници Школе ће по потреби захтева других образовних установа 

бити ангажовани као спољни стручни сарадници у непосредном пружању мера додатне 

подршке деци и ученицима других образовних установа, кроз видове корективно терапијског 

рада. Ове активности представљаће посебан сегмент у раду Тима, о чему ће се водити засебна 

документација, укључујући и документацију у непосредном праћењу и раду са децом и 

ученицима других образовних установа. 

 

Делокруг рада Инклузивног тима садржан је у четири области/групе активности: 

1. Организационе активности, 

2. Сарадња са стручним органима Школе 

3. Координација рада и подршка активностима тимова за додатну подршку поједином 

ученику, 

4. Сарадња са другим образовним установама 

 

Садржај Реализатори Време 

Идентификација деце са тешкоћама 

у развоју након тестирања за 

полазак у 1. разред 

Психолог, чланови инклузивног 

тима, педагошки колегијум, 

наставник, родитељ 

Током године 

Доношење ИОП-а и ПП за децу у 1. 

разред 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

наставник, родитељ 

Током године 

Идентификација деце са тешкоћама 

у развоју 2.-4. разреда и од 5.-8. 

разреда 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

наставник, родитељ 

Током године 
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Доношење ИОП-а и ПП за децу од 

2.-8. разреда основне школе  као и I, 

II и III разреда средње школе 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

наставник,родитељ 

Током године 

Сарадња са интерресорном 

комисијом 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

наставник, родитељ 

Током године 

Сарадња са релевантним службама 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

наставник, родитељ 

Током године 

Едукација наставника за инклузивно 

образовање 1.-4. разреда 
Министарство просвете Током године 

Едукација наставника за инклузивно 

образовање 5.-8. разреда 
Министарство просвете Током године 

Едукација родитеља за партнерство 

са школом у инклузивном контексту 

Министарство просвете 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

наставник, родитељ 

Током године 

Активности Тима за инклузивно 

образовање у организацији  пробног 

завршног и завршног испита за 

ученике 8. разреда 

Министарство просвете, 

чланови инклузивног тима, 

педагошки колегијум, 

одељењски старешина, родитељ 

 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

Активности Време Реализатори 

Идентификација ученика 

којима је потребна подршка 
Током године 

- Стручна служба школе 

(тестирање првака, 

обилажење наставе, 

посматрање, разговор) 

- Учитељи 

- Одељењске старешине 

- Педагошки асистент 

Учење језика са ученицима 

којима српски није матерњи 

језик 

Током године 

- Учитељи  

-Наставници 

 

Подршка родитељима и деци 

из социјално нестимулативне 

средине и повратницима из 

азила 

Током године 

Стручна служба школе 

- Управа школе 

- Мобилни тим за инклузију 

- Здравствени медијатори 

Спречавање осипања ученика Током године 

Стручна служба школе 

- Центар за социјални рад 

- Мобилни тим за инклузију 

- Учитељи 

- Наставници 
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6. Програм рада стручног сарадника – психолог 

 

Увод 

Рад психолога, као стручног сарадника у Школи обухвата активности и мере у циљу 

подршке образовно-васпитном процесу. Психолог посредује у односима између наставника и 

ученика, наставника и родитеља, родитеља и ученика, обезбеђујући пуноћу и аутентичност 

узајамних реалација и остваривање њихових улога. Посебно у школи за основно и средње 

образовање деце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју улоге психолога су 

вишеструке и вишезначне, како у образовно-васпитном, тако и у рехабилитационом процесу 

и интеграцији.  

Један број ученика у школи „Видовдан“ јесу социо и едукативно занемарена деца, из 

друштвено маргинализованих средина, што подразумева ангажовање психолога и у делу 

послова социјалног рада и посредовања и појачану сарадњу са релевантним установама. 

Међутим, све је више ученика са тежим развојним и комбинованим сметњама, те је потребно 

едуковати наставнике о природи сметњи ученика и пружити им подршку при креирању и 

спровођењу Индивидуалних планова и програма за ученике који не могу да прате наставни 

план и програм. Такође, потребно је радити са родитељима ових ученика на оснаживању 

њихових унутрашњих капацитета. 

Рад психолога није издвојен из целине делатности осталог наставног особља и 

сарадника ангажованих у раду са децом. Будући да је приступ деци индивидуализован, 

мултидисциплинаран и заснован на тимском раду, психолог се активно укључује у свe 

сегментима живота и рада школе.  

Тежиште у раду психолога биће усмерено на плану дијагностичког и рехабилитационог 

третмана ученика, пружању одговарајућих видова подршке за успешнију сарадњу ученика и 

наставног особља. Радиће се и на превентивном, ментално-хигијенском, саветодавном раду са 

родитељима и педагошко-инструктивном раду са наставницима. Посебна подручја рада 

психолога су стручно-аналитички и истраживачки рад у оквиру рада стручних органа Школе, 

затим, рад на вођењу документације и рад на стручном усавршавању и сарадњи са другим 

институцијама. 

 

Циљ 

Примена савремених теоријских и практичних сазнања психолошке и педагошке науке 

у процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и унапређивање образовно-

васпитног рада. 

 

Задаци 

-  Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада, 

-  Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог 

професионалног развоја, 

- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера 

које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе, 

- Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата образовно-васпитног 

рада, 

- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља, 

- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, 
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- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе. 

Области рада психолога чине следеће активности: 

- Планирање и програмирање васпитно-образовног, односно образовно-васпитног 

рада, 

- Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно васпитно-образовног рада, 

- Рад са наставницима, 

- Рад са ученицима, 

- Рад са родитељима, односно старатељима, 

- Рад са директором, 

- Рад у стручним органима и тимовима школе, 

- Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоупрве, 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

- Стручно усавршавање 

 

I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Психолог активно учествује у припреми и изради појединих делова програма рада 

Школе (корективно-педагошки рад са ученицима, професионална оријентација, рад стручних 

органа, Програм за заштиту деце/ученика од насиља и др.). Посебно је важно континуирано 

праћење и вредновање усклађености програмских захтева са развојним карактеристикама и 

специфичностима сваког ученика посебно и појединачно, обзиром да се резултати ових 

запажања узимају као основа за накандне корекције и дораде Индивидуалних образовних 

програма.  

Припремање и планирање остварује се и кроз осмишљавање непосредног појединачног 

и групног рада са ученицима, припрему тестовног материјала, обрада и интерпретацију 

дијагностичких показатеља, припрему консултација и седница, припрему предавања на 

актуелне теме уз договор са директором школе и стручним сарадницима о заједничким 

задацима активности школе и средине у којој се налазимо. 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Праћење и вредновање мотивације ученика за рад и учење, праћење и напредовање 

личности ученика. Ова област подразумева анализирање специфичних проблема школе, 

анализу сметњи код ученика, анкетирање ученика и родитеља о проблемима, учешће у 

истраживањима просветних и културних институција као и код других школа по потреби. 

Психолог је, као члан Инклузивног тима Школе, у обавези је да прати примену мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана за ученике и учествује приликом 

вредновања истог. 

III   Pад са наставницима 

Сарадња психолога са наставницима је стална, са циљем да се кроз инструктивно-

педагошки рад континуирано унапређује васпитно-образовни процес. Психолог, заједно са 

осталим члановима корективне службе (дефектолог-логопед и дефектолог-реедукатор), 

помаже наставницима код утврђивања образовно-васпитних захтева, уобличавањем 

индивидуалних образовних планова. Код појединих ученика са израженим потешкоћама у 

школском напредовању и развоју уопште, психолог помаже код избора одговарајућих мера 

(допунска настава, психомоторна реедукација, лого-терапијски рад, индивидуално психо-

педагошко вођење и сл.). Сарађујући са наставницима психолог посебно настоји да их упозна 

са психолошким законитостима процеса учења и помаже им у проналажењу ефикаснијих 

облика, метода и средстава рада са ученицима ради успешнијег савладавања програмских 

захтева. Ова сарадња се остварује кроз редовне посете психолога часовима наставних и 

ваннаставних активности, или кроз пригодне и унапред уговорене састанке са наставницима. 

Обим и број оваквих сусрета психолог утврђује на месечном и седмичном нивоу, а према 

потребама и актуелној ситуацији за дати период планирања. 



Школски програм основног образовања 

180 

IV Рад са ученицима  

Рад психолога започиње при доласку ученика у школу, а кроз прикупљање и анализу 

документације, испитивање интелектуалног, социјалног, емоционалног статуса ученика, 

његових општих и посебних способности, мотивације за школско учење, особина личности, 

вредносних оријентација и ставова као и испољене професионалне зрелости. На располагању 

су одговарајући инструменти и средства развојне клиничке процене, психометријски тестови, 

разврстани у одговарајуће батерије тестова за децу (Ревиск, Kohs, Равенове прогресивне 

матрице у боји, Gudinaf-Harris тест цртежа људске фигуре, ACADIA тест развојне оргнизације 

способности, Vineland-Doll, Социограм). Међутим, анализе и закључци са развојних процена 

утврђују се тимски, заједно са осталим сарадницима и наставницима у школи. Налаз психолога 

део је целине налаза и индивидуалног досијеа ученика. 

На основу резултата дијагностичке процене врши се систематско праћење рада и 

развоја ученика у одређеним временским интервалима као и индивидуални саветодавни рад, 

или рад групним радионичарским методама. За ученике на завршетку основног школовања 

посебно се ради на њиховом даљем на професионалном оријентисању и усмеравању, све у 

циљу адекватне рехабилитације и радно-друштвене интеграције детета.  

V Сарадња са родитељима, односно старатељима 
Сарадња са родитељима (или старатељима) започиње кроз прикупљање 

хетероанамнетичких података, а наставља се континуираним праћењем и радом на развоју 

позитивне психолошке климе у породици. Рад психолога ће посебно бити усмерен и на развој 

родитељских компетенција и изградњи адекватног психо-педагошког става и односа са 

дететом. Улога психихолога је да, заједно са разредним старешинама завршних разреда, 

обезбеди адекватно професионално информисање родитеља о плановима и програмима уписа, 

као и да помаже родитељима за пружање помоћи у подстицању и усмеравању професионалног 

развоја детета у складу са њиховим реалним способностима. 

Организовање превентивног ментално-хигијенског рада вршиће се кроз психолошко 

информисање и образовање родитеља и индивидуално или групно психолошко-педагошким 

саветовањима.  

VI Рад са директором  

Сарадња са директором на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности образовно-васпитног рада и предлагање нових 

организационих решења. Значајан вид сарадње са директором јесте по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.  

VII Рад у стручним органима 

Психолог је одговоран за информисање стручних органа о свом раду и извршеним 

испитивањима, праћењу и анализама као и предлози о корективним мерама и унапређивању 

образовно-васпитне праксе кроз предлагање рационализације образовно-васпитног рада и 

примене ефикасних метода и средстава наставних и других видова рада са ученицима. 

Учествујући на седницима стручних већа, одељенских и наставничких већа психолог подноси 

извештаје са резултатима психолошких третмана, анализа и истраживања, рад на остваривању 

циљева и задатака професионалне оријентације. Улога психолога је посебно значајна у 

сарадњи са Стручним већем и Инклузивним тимом, а код избора акредитованих модула и 

програма обуке за стицање релевантних знања у психопедагошком раду са децом ометеном у 

развоју. 

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

стручним институцијама и јединицом локалне самоуправе 

Ова сарадња подразумева, пре свега учествовање у организованој размени искустава са 

стручним сарадницима из других школа. Психолог школе ће у оквиру својих могућности и 

остваривати сарадњу и контакте са Друштвом психолога Србије, секцијама стручних 

сарадника у школама као и индивидуалне контакте са другим стручњацима. Учествоваће у 

различитим видовима стручног усавршавања кроз праћење психолошке, медицинске и 

дефектолошке литературе. Могућа је по потреби и организација неуропсихијатријских 
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прегледа у школи а ради комплетне дијагностичке обраде деце са сложенијим облицима 

психичких поремећаја. Сарадња ће се одвијати са предшколским установама обданишта 

Бамби, одговарајућом службом Центра за социјални рад, са радним организацијама као кроз 

отворену привреду, затим са тржиштем рада, Здравственим центром и Министарством 

просвете и спорта. 

 У сарадњи са НВО „Кокоро“ планирана је реализација радионица са ученицима виших 

разреда основне школе и ученицима средње школе тематски посвећених проблемима 

токсикоманије и дискриминације. Садржај и начин организације ових радионица биће 

накнадно утврђени, у току школске године. 

IX Вођење документације, припрема за рад  

Вођење документације о раду психолога подразумева израду месечних оперативних 

планова рада, вођење дневника рада, досијеа о раду са ученицима, формирање базе података о 

ученицима и њено континуирано ажурирање, сређивање документације о извршеном 

истраживачком раду, обављењим прегледима извештајима, вођење евиденције о 

професионалној оријентацији уз извештај о психолошком статусу ученика. Извештавање и 

сређивање документације је стално и континуирано задужење психолога.  

X Стручно усавршавање 

Обавеза сталног стручног усавршавања запослених, наставника и стручног сарадника 

предвиђена је Законом  и Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 109/2021).  

У оквиру пуног радног времена, стручни сарадник има право и дужност да сваке 

школске године: 

• оствари најмање 44 сата стручног усавршавања активностима које предузима 

установа 

• похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или 

одобрени програм из каталога програма стручног усавршавања, у складу са Правилником 

• учествује на најмање једном одобреном стручном скупу, у складу са Правилником 
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7. Програм културних активности школе 

  

Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности. 

Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године 

и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних 

празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама 

културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које 

доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења 

школе. 

Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка 

основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору 

са јединицом локалне самоуправе у установама културе. 

Циљеви и задаци: 

- Оспособљавање ученика да се слободно уметнички изразе, стекну самопоуздање, 

подстакну се на сарадњу и социјализацију 

- Подстицање и унапређивање критичког мишљења, уметничког сензибилитета и укуса 

према делима драмске и филске уметности 

- Подстицање на маштовитост, креативност и стваралаштво 

- Разумевање и усвајање знања и вештине уметности рецитовања 

- Развијање маште, мисли и осећања ученика 

- Развијање способности за концентрацију, памћење и способности за јавне наступе  

- Развој опажања, размишљања и слободног изражавања 

- Стицање искуства и навика за колективни живот и рад 

- Развој радних навика 

- Подстицање интересовања за истраживање 

- Развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и 

културе свога и других народа 

- Развијање жеље за активним индивидуалним и колективним музицирањем/певањем  

- Оспособљавање ученика да цртежом изразе своја опажања из непосредне околине 

- Мотивисање ученика да се слободно ликовно-визуелно изражавају 

- Развијање мануелне вештине и креативности 

 

Садржаји програма: 

Програм културних активности за прво полугодиште: 

- Обележавање светског дана писмености (8.09.) 

- Дан мира (21. септембар) 

- Међународни Дан заштите животиња (4. октобар) 

- Светски дан хране –хлеба (17.10.); јабуке (20.10.) 

- Приредба поводом пријема првака у Дечији савез 

- Активности обележавања Дечије недеље 

- Међународни Дан толеранције (16. новембар) 

- Светски Дан деце (20. новембар) 

- Дан људских права (10.12.) 

- Дан UNICEF-а (11. децембар) 

- Посете позоришту, биоскопу, концерту, библиотеци 
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- Изложба честитки поводом Нове године 

- Новогодишња приредба 

- Улица  „Отвореног срца“ 

 

Програм културних активности за друго полугодиште: 

- Изложба ликовних радова у част Светог Саве 

- Приредба поводом дана Светог Саве (27.01.) 

- Светски Дан матерњег језика (21.02.) 

- Изложба честитки поводом Приредба поводом 8. Марта (8. 03.) 

- Дан особа са Дауновим синдромом (21.03.) 

- Светски дан воде (22.03.) 

- Изложба ученичких радова поводом Ускрса 

- Међународни дан особа са аутизмом (2.04.) 

- Међународни дан спорта (7.04.) 

- Светски Дан здравља (7. 04.) 

- Мајски ликовни салон (током маја месеца) 

- Међународни Дан породице (15. мај) 

- Дан музеја (19.05.) 

- Недеља Црвеног крста (током маја месеца) 

- Приредба поводом Дана школе 

 

Начин остваривања програма: 

- Приказивање стеченог знања кроз приредбе и јавне наступе  

- Приказивање на школским паноима и сајту школе  

- Учешће на ликовним конкурсима 

- Посете позоришним представама, библиотеци, музејима 

 

Носиоци активности: Тим за реализацију културне активности, предметни наставници, 

одељенске старешине, руководиоци секција, руководиоци тима за сарадњу са породицом, 

директор школе. 
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8. Програм школског спорта и спортских активности 

 

Увод: 

Поред редовних наставних активности предмета физичко васпитање у школи ће се 

реализовати и програмски садржаји ваннаставних активности везане за овај аспект развоја 

личности детета и промовисања здравог начина живота. 

Садржаји програма: 

- Програм рада школског спорта и спортских активности 

- Програм рада корективних вежби 

- Програм рада спортске секције 

- Програм рада курсних облика рада 

Циљеви:  

o Очување и унапређивање здравља 

o Развијање моторичких способности,умења и навика у складу са узрастним и 

индивидуалним карактеристикама 

o Осамостаљивање за самостално вежбање у слободно време 

o Промовисање позитивних социјалних интеракција 

o Развијање позитивне слике о себи 

o Развијање креативности кроз покрет 

o Развијање здравих стилова живота  

Задаци: 

o Подстицање раста и развоја 

o Утицај на правилно држање тела 

o Развој моторике 

o Формирање морално - вољних квалитета 

o Оспособљавање ученика да стечена знања примене у свакодневном животу 

o Развој свести о очувању здравља  

Начин остваривања: 

o Приказ на часовима физичког васпитања 

o Рад у групама секције 

o Разни видови сарадње са Здравственим центром, ЈУ Спортски центар и осталим 

друштвеним и спортским организацијама 

Носиоци: 

Професори физичког васпитања:  

o Биљана Динић 

o Душица Цокић 

Корелација:  

Уколико је могућа, корелација се остварује између програма природне групе предмета 

и физичког васпитања 
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9. Програм заштите од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације и програми превенције других облика ризичног 

понашања 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања 

дискриминације и програми превенције других облика ризичног понашања чине саставни део 

Школског програма. Њима се дефинишу превентивне мере и интервентне активности које 

школа предузима у обезбеђивању услова за безбедно и здраво окружење. Школа треба да 

омогући пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика. Она треба да буде безбедно место за све ученике, да допринесе развоју здравих 

стилова живота, усвајању социјално пожељних облика понашања и прихватању друштвених 

норми средине. Програми се остварују кроз различите видове наставних и слободних 

активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у сарадњи са 

јединицом локалне самоуправе.  

Садржај програма чине: 

- Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања; 

- Програм спречавања дискриминације 

- Програм превенције малолетничке деликвенције; 

- Програм превенције болести зависности. 

Циљ Програма је унапређење услова за стварање безбедне средине за живот и рад 

ученика кроз мере превенције и мере интервенције. Циљ ових активности је смањење 

учесталости и интензитета насилних ситуација међу ученицима, предупређивање и смањење 

присуства негативних видова понашања. 

Задаци у остваривању Програма, кроз мере превенције: 

• Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом Школе 

• Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 

• Развијање духа толеранције и поштовање различитости у оквиру васпитно-

образовних активности 

• Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

• Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља (за ученике, родитеље, наставнике) 

• Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

• Заједничко деловање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, 

школски одбор, ученички парламент, наставничко веће) 

• Обезбеђивање услова физичко - техничке заштите школског простора кроз: 

дежурство запослених, одговарајуће осветљење у згради и дворишту, ограђено и 

безбедно двориште, осигурање и ојачавање улаза и главних пролаза у објекту 

школе, стално обилажење школе од стране школског полицајца и друго. 

 

Задаци у остваривању Програма, кроз мере интервенције: 

• Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља 

• Сарадња са релевантним јавним службама и организацијама 

• Континуирано евидентирање случајева насиља 

• Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања 

и провере 

• Подршка деци која трпе насиље 
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• Рад са децом која врше насиље 

• Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

• Саветодавни рад са родитељима 

 

 

9.1. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 
 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања је израђен на основу 

Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Сл. гласник РС", бр. 46/2019, 104/2020) и Правилника о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности ("Сл. гласник РС", бр. 65/2018). Ближе утврђивање услова и начина за 

поступање у ситуацијама појаве насилног понашања, злостављања и занемаривања посебно је 

уређено интерним Протоколом школе. 

Носиоци активности јесу чланови акционог тима за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања (у даљем тексту „Тим“), школски психолог и нарочито 

одељенске старешине, који су најнепосредније везани радом са ученицима. Главни облик 

реализације Програма јесу часови одељенског старешине, као и часови грађанског васпитања, 

непосредни рад психолога са ученицима, индивидуални и групни састанци са родитељима. 

Садржај активности на реализацији програма за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања чине три групе активности: а) активности са ученицима, б) 

активности са наставницима в) активности са родитељима и г) активности са друштвеним 

институцијама. У наредној табели дајемо преглед  активности, носиоце реализације, облик 

реализације. 

 

Садржај реализације Програма за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Активности са ученицима Реализатор 
Облик 

реализације 

- Упознавање са Правилником о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање и другим подзаконским актима 

- Указивање на значај поштовања правила установе и 

свих аката којима се уређују права, обавезе и 

одговорности ученика и свих запослених у школи  

- Подршка у процесу адаптације на школу и 

подстицање социјалне интеграције- развијање 

другарства, пријатељства и сарадње са вршњацима 

- Уважавање и поштовање личности других  

- Одржавање спортско-рекреативних акивности; 

ангажовање ученика у културно друштвеним 

активностима и манифестацијама; укључивање у 

друштвене, спортске, културне и хуманитарне 

манифестације  

- Промовисање понашања које не доприноси и не 

изазива насиље и дискриминацијуученика  

- Индивидуално саветодавни рад са ученицима који су 

актери у ситуацијама насиља (жртве, починиоци и 

сведоци насиља) 

- Рад са одељењским заједницама кроз држање 

радионица на тему насиља и дискриминације 

- Праћење и запажања о појави насиља у школи- 

Тим 

Одељењске 

старешине 

Психолог 

Часови 

одељенског 

старешине; 

индивидуални 

разговори, 

Радионичарски 

рад; Ученички 

парламент 
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оснаживање ученика за њихово пријављивање и 

нећутање о насиљу 

- Наставак едукације свих актера школе у циљу 

сензибилизације на појаву и препознавање насиља 

(врсте, облици насиља, начини испољавања, 

реаговање) 

Активности са наставницима Реализатор 
Облик 

реализације 

 

- Упознавање са Правилником о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање и другим подзаконским актима 

- Поштовање правила установе и свих аката којима се 

уређују права, обавезе и одговорности ученика и 

свих запослених у школи  

- Стручно усавршавање запослених ради 

унапређивања компетенција за превентивни рад и 

реаговање у случају насиља 

- Информисање о областима и одговорностима у 

области заштите од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације и организовање 

обука  

- Подршка наставницима у развијању активног односа 

између породице и школе 

- Развијање комуникативних способности код ученика 

и конструктивно решавање сукоба 

- Помоћ у успостављање позитивних односа међу 

вршњацима и позитивних односа са наставницима 

- Изграђивање моралних и других вредности код 

ученика 

- Организовање и реализација спортских активности: 

фер плеј турнир, спортске игре по принципу сви 

побеђују, спортом против насиља 

- Континуирано праћење и запажања о појави насиља 

у школи са акцентом на оне који показују ризично 

понашање 

 

Тим 

Одељенске 

старешине, 

психолог 

Седнице 

Одељенских већа,  

Наставничког 

већа, Стручних 

већа, Час 

одељенског 

старешине 

Активности са родитељима Реализатор 
Облик 

реализације 

- Упознавање са Правилником о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање и другим подзаконским актима 

- Мала школа за родитеље „Превенција појаве насиља, 

злостављања и занемаривања деце“ 

- Организовање и реализација анкетног истраживања 

за родитеље ученика у процени безбедности ученика 

- Препознавање облика и израза агресивности у 

понашању деце/ученика 

- Изграђивање моралних и других вредности код 

деце/ученика  

- Саветодавни рад и подршка породици - Неговање 

културе понашања  

Одељењске 

старешине 

Психолог, 

Тим 

Часови 

Одељенског 

старешине; 

Радионичарски 

рад; 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

промотивни 

материјали 
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- Саветодавни рад и подршка породици - Сукоби са 

родитељима и њихово решавање 

- Саветодавни рад и подршка породици - Развијање 

комуникативних способности и конструктивно 

решавање сукоба 

- Наставак едукације свих актера школе у циљу 

сензибилизације на појаву и препознавање насиља 

(врсте, облици, начини испољавања), 

Активности у сарадњи са друштвеном средином Реализатор 
Облик 

реализације 

- Сарадња са релевантним службама (полиција, јавни 

тужилац, Центар за социјални рад, Дом здравља, 

Школска управа и др. по потреби) 

Тим 

Одељенске 

старешине 

Седнице 

педагошког 

колегијума 

 

 

9.2. Програм спречавања дискриминације 
 

Под дисриминацијом односно дискриминаторним понашањем подразумева се 

понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано 

прави разлика или неједнако поступа односно врши пропуштање чињења (искључивање, 

ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове 

њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 

држављанству, статус мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком 

пореклу, језику верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној 

оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као 

и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације 

Извршилац дискриминације јесте лице - учесник у образовању, запослени, родитељ или 

треће лице, као и установа, њени органи и тела који својим чињењем или пропуштањем 

чињења врше дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим 

релацијама. 

Дискриминисано лице јесте лице - учесник у образовању, запослени, родитељ и треће 

лице, група - учесника у образовању, запослених, родитеља и трећих лица, чланови органа и 

тела установе који су претрпели дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези 

са њим. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако 

дискриминаторно јесте насилно. 

Установа има тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања.  

У наредној табели дајемо преглед активности у спровођењу програма заштите од 

дискриминаторног понашања, носиоце реализације, облик реализације. 

 

Активности у спровођењу програма заштите од 

дискриминаторног понашања 
Реализатор 

Облик 

реализације 

- Упознавање свих учесника у образовању 

(ученика, наставника, родитеља) са Законом и 

Правилницима у области заштите ученика од 

дискриминације (Правилник о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног 

Тим 

Одељењске 

старешине 

Психолог 

Часови 

одељенског 

старешине; 

индивидуални 

разговори, 
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дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства личности) 

- Тематске радионице - Предрасуде и стереотипи, 

толеранција и разумевање, уважавање и 

поштовање различитости 

- Тематске радионице - Развијање толеранције, 

прихватање и уважавање различитости 

- Тематске радионице - Права, обавезе и 

одговорности 

- Тематске радионице - Врсте дискриминаторног 

понашања 

- Стручно усавршавање запослених у циљу 

спречавања свих облика дискриминације, 

развијање потребних знања и вештина за 

превенцију, правовремено препознавање и 

поступање у случајевима дискриминаторног 

понашања; 

- Испитивање стања у остваривању 

равноправности и једнаких могућности- ставови 

ученика и запослених 

Радионичарски 

рад; Ученички 

парламент 

 

 

 

9.3. Програм превенције малолетничке деликвенције 
 

Вршњачко насиље спада у најчешће облике насиља и злостављања међу ученицима у 

школи. Учестало и неосновано испољавање насиља према другим ученицима, према 

наставницима или школској имовини спада у проблеме деликвентног понашања11, које школа 

не може решавати сама без помоћи и подршке породице и целокупне друштвене заједнице. 

Спречавање појаве малолетничке деликвенције у школи спада у најважније задатке Програма 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 

ризичног понашања и основни је услов безбедности школске средине за живот и рад ученика. 

Превентивне активности школе остварује се кроз њену образовно-васпитну улогу, како 

према ученицима школе у целини, тако и према оним ученицима који су у ризику испољавања 

асоцијалног и преступничког понашања. Значај превентивних мера на сузбијању 

малолетничке деликвенције је и у правовременом решавању сукоба, у тренутку када постоји 

опасност да се они продубе, прошире и пређу у озбиљне поремећаје односа малолетника са 

околином. Превентивним мерама треба обезбедити очување здравих односа малолетника са 

ужом и широм друштвеном средином и изградњу позитивних вредности и норми понашања. 

Реализација Програма превенције највише зависи од квалитета сарадње школе и 

родитеља, њиховог узајамног поверења и активног партнерства, јер се на тај начин могу 

уочити први знаци асоцијалног и деликвентног понашања (малолетника).  

Садржај активности на реализацији програма превенције малолетничке деликвенције 

чине три групе активности: а) сарадња са ученицима, б) сарадња са родитељима и в) сарадња 

са друштвеним институцијама. У наредној табели дајемо преглед активности, носиоце 

реализације, облик реализације и временску динамику. 

 

Садржај реализације Програма превенције малолетничке деликвенције 

 
11Малолетничка деликвенција је преступничко понашање (у супротности са законом), специфично за популацију 

малолетника. У основи постоје 4 врсте испољавања деликвенције: а) деструктивне радње против других, б) деструктивне 

радње против власништва других, в) радње повлачења и г) радње самоуништења. 
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Активности Реализатор Облик реализације 

Сарадња са ученицима:   

- Идентификовање, праћање и појачани 

васпитни надзор ученика са повећаним 

ризиком за појаву деликвентног 

понашања 

Одељенски 

старешина, психолог 

Индивидуални 

разговори; 

Часови одељенског 

старешине; 

Радионичарски рад; 

Часови слободних 

активности: секције, 

школска такмичења, 

приредбе, сусрети, 

излети,... 

Индивидуални разговори 

са члановима тима, 

укључујући одељенског 

старешину, психолога, 

по потреби и 

представнике других 

институција; 

- Индивидуални рад са ученицима са 

повећаним ризиком за појаву 

деликвентног понашања 

Одељенски 

старешина, психолог 

- Ангажовање ученика са повећаним 

ризиком кроз различите видове 

слободних активности и занимања у 

школи – неговање односа узајамности и 

колективног духа, подстицање 

креативног стваралаштва 

Одељенски 

старешина, 

руководиоци 

програма слободних 

активности, 

психолог 

- Помоћ и подршка ученицима са 

ризиком у превазилажењу криза 

личности и проблема односа са околином 

Тим, Одељенски 

старешина, психолог 

- Помоћ и подршка ученицима са 

ризиком у решавању конфликтних 

ситуација 

Тим, Одељенски 

старешина, психолог 

Сарадња са родитељима:   

- Индивидуални разговори са 

родитељима ученика са ризиком – 

указивање на појаве непожељних 

облика понашања  

Одељенски 

старешина, психолог 

Групни и индивидуални 

родитељски састанци; 

Индивидуални разговори 

са психологом; 

Предавања за родитеље; 

Укључивање на нивоу 

Савета родитеља и на 

нивоу Ђачког 

парламента; 

- Мобилисање породица ученика са 

ризиком на активну сарадњу са школом 

на решавању проблема 

Одељенски 

старешина, психолог 

- Саветодавни рад са породицом у 

сензибилизацији за разумевање 

проблема и потреба детета и изградња 

примерених васпитних ставова и 

очекивања 

Одељенски 

старешина, психолог 

- Активно укључивање родитеља у 

живот и рад школе 

Одељенски 

старешина, 

руководиоци 

програма слободних 

активности, 

психолог 

- Помоћ и подршка родитељима у 

решавању конфликтних ситуација код 

детета 

Тим, Одељенски 

старешина, психолог 

Сарадња са друштвеним 

институцијама: 
 

 

- Упознавање и успостављање сарадње 

Тима са стручним тимовима и 

сарадницима у јавним установама, 

службама и организацијама у области 

здравствене и социјалне заштите, 

унутрашњих послова и судства 

Тим, психолог 

Стручни састанци; 

Тематска предавања и 

радионице; 

Групни и индивидуални 

родитељски састанци; 
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Активности Реализатор Облик реализације 

- Сарадња са стручним тимовима и 

службама других образовних установа – 

размена искустава и примера добре 

праксе 

Тимови и сарадници 

других образовних 

установа, Тим 

школе, психолог 

Индивидуални разговори 

са психологом; 

- Укључивање стручних сарадника 

других установа и организација на 

нивоу рада Тима школе у спровођењу 

превентивних и интервентих мера у 

раду са ученицима са ризиком 

Тимови и сарадници 

друштвених 

институција и 

организација, Тим 

школе, психолог 
 

 

9.4. Програм превенције болести зависности 
 

Изазови одрастања и опасности које вребају на путу осамостаљивања и укључивања у 

свет одраслих, не мимоилазе децу и ученике са сметњама у развоју. Посебно је угрожена група 

ученика из маргинализованих друштвених средина, због одрастања у условима екстремног 

сиромаштва и неповољном социо-емотивном окружењу, многи са искуством породичног 

насиља и болести зависности (члана породице). Захтеви за раним осамостаљивањем и 

укључивање у свет одраслих кроз борбу за егзистенцију дешавају се у периоду развоја 

личности и трагања за сопственим идентитетом, када деца нису кадра да се одупру 

примамљивошћу „лаких“ избора у потреби да буду прихваћенији, популарнији.  

Улога породице у изградњи личности и усвајању вредносих ставова је незамењива и 

тешко надокнадива. Школа додатно помаже процес социјализације и сазревања детета у 

вршњачкој групи, обезбеђујући услове за безбедно и здраво одрастање, подстичући здраве 

обрасце понашања и друштвено пожељне вредности и особине.  

Програм превенције болести зависности саставни је део програма Програм заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног 

понашања. Предлог активности у оквиру програма превенције болести зависности 

комплементарне су са активностима у превенирању проблематичних облика понашања и 

појаве малолетничке деликвенције. Програмски садржаји активности у оквиру програма 

превенције болести зависности усмерен је ка развоју личности детета и способности да се 

препозна и влада сопственим потребама и осећањима. Доминантни облик реализације јесу 

часови Одељенског старешине, разговор и рад са групом ученика, а према потреби и природи 

случаја за поједине ученике спроводиће се и индивидуални рад и разговори са психологом и 

одељенским старешином, уз обавезу вођења евиденције о садржају и току реализације 

разговора. 

Највећи део активности програма превенције усмерене су ка ученицима и реализацији 

конкретних васпитних садржаја и тема. Психолог школе ће посебно, у оквиру својих 

програмских активности, реализовати циклусе радионичарских активности, са ученицима 

завршних разреда у обради тема релевантних за познавање врста поремећаја зависности, 

разумевање начина злоупотребе психоактивних сусптанци и последица по здравље.  

Активности сарадње са породицом, установама и организацијама у локалној заједници 

су у одговорности читавог тима за безбедност и здравље деце, уз обавезу укључивања 

одељенских старешина завршних разреда. Овим активностима треба обезбедити активно 

партенрство и сарадњу свих релевантних субјеката у реализацији програма превентивних и 

посебно интервентних мера. 
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Садржај реализације Програма превенције болести зависности 

Активности Реализатор Облик реализације 

- Доживљај изолованости или 

одбачености – како га превазићи 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, радионичарски 

рад, Индивидуални 

разговори 

- Јасно изражавање својих осећања и 

потреба 
Психолог Радионичарски рад, 

- Утицај вршњака, родитеља и школе на 

понашање ученика 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Укључивање ученика у вредновање 

свог рада и рада других 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Изргађивање моралних и других 

вредности код ученика 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Формирање животних циљева – 

будући животни план 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Преузимање личне одговорности за 

сопствена осећања и поступке 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Сарадња са породицом 
Одељенски старешина, 

психолог, породица 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Сарадња школе са институцијама 

здравља, социјалне заштите и МУП-а 

Одељенски старешина, 

психолог, сарадници 

других установа и 

организација 

Стручни састанци, 

индивидуални рад  

- Идентификација проблема и 

стратегија за њихово решавање 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Фактори који могу довести до промена 

понашања са ризиком појаве болести 

зависности (неповољан породични 

амбијент, утицај вршњака, медија...) 

Психолог Радионичарски рад 

- Штетност психоактивних супстанци 

на младе 
Психолог Радионичарски рад 

- Облици негативног понашања – лаж, 

крађа, пушење, алкохол, дрога 
Психолог Радионичарски рад 

- Упознавање са психоактивним 

супстанцама – врсте, препознавање, 

својства и начини злоупотребе, 

штетност по здравље и последице 

Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 

- Дрога и сида – опасност  
Одељенски старешина, 

психолог 

Часови одељенског 

старешине, Индивидуални 

разговори 
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10. Слободне наставне активности 

 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења 

који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком 

разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да 

ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири 

различита програма. Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним 

програмима на часу одељенског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, 

лифлета и др. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном 

оценом (истиче се, добар и задовољава), и не утиче на општи успех. 

Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, 

развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у 

свакодневном животу. Осим тога, подршка су професионалном развоју ученика који на крају 

основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања у контексту новог концепта 

средње школе у којој се полажу општа и стручна матура. И на краjу, мада не мање важно, СНА 

доприносе бољем упознавању ученика и њиховоj сарадњи, jер се остваруjу у групама 

састављеним од ученика 

Иако се за неке СНА може направити природна веза са одговарајућим обавезним 

предметима не треба их посматрати као неку врсту њиховог проширивања или продубљивања. 

У њиховом остваривању наставник се ослања на ученичка и школска и ваншколска знања и 

искуства. Програми СНА нису намењени само некој групи ученика као што су нпр. ученици 

који се спремају за такмичење или им је потребна додатна подршка у учењу различитих 

одељења. 

Програми СНА садрже циљ, компетенције, исходе, теме, кључне појмове садржаја, 

упутство за дидактичко-методичко остваривање и оцењивање ученика. Поред шест програма 

који су припремљени од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и шест 

програма која су припремила стручна друштва, школа може ученицима да понуди и друге 

програме које је самостално припремила по истом моделу, као и програме изборних предмета 

који су реализовани до доношења новог плана и програма наставе и учења (нпр. Народна 

традиција и Шах). 

Програми СНА које је припремио Завод и дати су у две групе. Прву чине програми 

намењени ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 8. У првој групи су Вежбањем до здравља, 

Животне вештине и Медијска писменост, а у другој Предузетништво, Моја животна 

средина и Уметност. Стручна друштва су за ученике 5. и 6. разреда 

припремила Домаћинство, Цртање сликање и вајање, Чувари природе, Музиком кроз 

живот и Сачувајмо нашу планету, а за ученике 7. и 8. разреда Филозофија са децом. 
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10.1. Сачувајмо нашу планету – 5. разред 
 

 

Циљ: 

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање 

функционалне писмености из области заштите животне средине, разумевање односа човек – 

природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и 

социјалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и 

примене концепта одрживог развоја.  

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 

• О допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник број 110-00-

00180/2021-04 РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 6/20), од 

04.10.2021. година 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником 

о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (члан 7) 

 

Међупредметна повезаност 

Биологија, Географија, Хемија,Здравствено васпитање. 

 

Упутство (начин) остваривања програма: 
 

Све су чешћи захтеви да процес наставе буде иновиран на такав начин да боље и 

успешније припреми младе људе за активан живот у друштву знања и рад у непосредном 

окружењу. Све више  се потенцира стицање процедуралних, конкртних и функционалних 

знања и развијање истраживачких вештина, ставова и вредности о околини, који су засновани 

на принципима одрживог развоја и одрживог образовања. Усредсређеност на исходе 

образовања. У том смислу, кроз наставу се, развијању критичког мишљења, флексибилности, 

предузетничких вештина, креативности, процени ризика, доношењу одлука, што се одражава 

на квалитет живота појединца и друштва у целини. Компетенцијски приступ захтева 

превазилажење оквира традиционалног предметног приступа и концепције преношења знања 

ка концепцији конструкције знања и захтева оријентацију образовног процеса ка већој 

партиципацији ученика у васпитно-образовном процесу, са посебним акцентом ка 

динамичнијем и ангажованијем интегрисању знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Наведени садржаји 

програма поседују теоријски приступ и приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван 

учионице и ка изради малих пројеката. Овако конципиран програм даје велике могућности 

наставницима и ученицима да га на креативан начин реализују сходно условима, 

могућностима и времену. Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу 

и усмеравају интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и 

последице човековог дејства на животну средину. Оперативна разрада програмских садржаја 

препуштена је наставницима који сами креирају место извође. 

Наставни садржаји се реализују применом следећих наставних метода: монолошко-

дијалошка, илустративно-демонстративна, текстуална, кроз ученичку активност-самостални 

радови ученика и метод наставних листића.  У току рада користе се следећи облици рада: 

индивидуални, рад у пару, групни, фронтални.  При реализацији наставних садржаја води се 

рачуна о индивидуалним способностма сваког ученика па су сходно томе и захтеви 
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прилагођени сваком ученику.За ученике који не могу да прате и остваре оваке дефинисане 

исходе, израђује се ИОП/2. 

 

Планирање наставе и учења 
 

Годишњи фонд 36 часа. У програму су предложене четири теме: положај и улога 

човека у природи, природна богатства (ресурси) и одрживо коришћење, извори и последице 

загађивања животне средине и биодиверзитет и геодиверзитет. 
 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених задатака, контролне и 

писмене задатке.  Вредновање ученика је формативно и сумативно. 

Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на 

који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како предвиђаjу последице, 

како критички промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како 

комуницираjу. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче 

се, добар и задовољава). Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи 

начин пратити и вредновати. Ученик је активни субјект у процесу учења, вредновања и 

самовредновања сопствених постигнућа. Сама природа и концепција предмета и потенцирање 

на активном, пројектном и истраживачком приступу у стицању ученичких компетенција 

наглашава формативно оцењивање. Оно се исказује кроз: опис постигнућа ученика, опис 

ангажовања ученика у настави и препоруке за даље напредовање. Специфичност наше школи 

је да сви ученици раде по ИОП / 2, што значи измењени садржаји. 
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10.2. Животне вештине – 5 или 6. разред 
 

Циљ: учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и формира ставове који ће му омогућити да боље разуме различите 

животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима 

и околини и понаша се у складу са културом безбедности. 
 

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 

• О допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник број 110-00-

00180/2021-04 РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 6/20), од 

04.10.2021. година 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником 

о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (члан 7) 

 

           Планирање наставе и учења 

Годишњи фонд 36 час. 

Теме: 

- Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот 

- Вештине значајне за изградњу културе безбедности 
 

Упутство (начин) остваривања програма: 

Програм слободне наставне активности Животне вештине, као и друге СНА, доприноси 

остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних 

компетенција са фокусом на припрему ученика за изазове свакодневног живота. Ослонац за 

остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово 

које изражава специфичности програма Животне вештине. Специфичност школе је да сви 

ученици раде по ИОП 2, промењеним садржајима. 

 

Планирање наставе и учења 

Програм садржи две тематске целине. Прва се односи на вештине које Светска 

здравствена организација идентификује као неопходне за успешан и здрав живот и које имају 

велику примену у различитим животним ситуацијама од области школовања, света рада до 

живота у заједници и успостављања односа са другим људима. Друга тема се односи на 

вештине које долазе до изражаја у ванредним животним ситуацијама као што су поплаве, 

пожари, екстремни климатски услови или саобраћајне незгоде. Фокус ове теме је изградња 

културе безбедности. 

Свака тема се обрађује у току једног полугодишта с тим што наставник има слободу да 

унутар њих планира на који начин и са колико часова ће поједине кључне појмове садржаја 

обрађивати. Дубину и ширину обраде неког садржаја превасходно одређују исходи дати у 

програму, као и узраст ученика. Имајући у виду фонд часова, да би се достигли очекивани 

исходи, предност добијају материјали и активности који омогућавају да се истовремено ради 

на више кључних појмова. То је могуће не само за садржаје унутар једне теме већ се могу 

правити везе и између тема, нпр. када се у обради садржаја који се односи на пожар од ученика 

тражи да користе вештине критичког мишљења, решавања проблема, доношења одлука, 

комуникације, сарадње, превазилажење стреса, што је садржај прве теме. 
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Овако конципиран програм одговор је на процену да данашњим ученицима и поред 

бројних предмета које изучавају у основној школи недостају још нека знања и посебно неке 

вештине за успешан свакодневни живот препун изазова и опасности. Наравно, припрема за 

живот великим делом припада породичном васпитању, али то не ослобађа школу 

одговорности да јача ученике у том смислу. 

Да би се планирани исходи остварили, важан је не само садржај, већ и начин на који се он 

обрађује. Зато рад са ученицима треба да буде разноврстан, подстицајан и да се ослања на 

школско и ваншколско искуство ученика. Могућности су велике од модификованих мини 

предавања које могу држати и наставници и ученици, преко различитих презентација, 

демонстрација, симулација, до играња улога, студије случаја, трибина, посете одговарајућим 

установама и гостовање стручњака. 

Садржаји из програма могу се довести у везу са оним што су ученици учили или уче у другим 

предметима и изборним програмима. Та веза најизраженија је са програмима Географије у 

петом разреду, где постоје садржаји који се односе на земљотресе, поплаве и климатске 

услове; Физичког и здравственог васпитања у којем се налазе садржаји о значају развоја 

физичких способности за сналажење у ванредним ситуацијама (земљотрес, пожари, поплаве), 

пружању прве помоћи и планирању дневних активности; Биологије у шестом разреду где 

постоји садржај који се односи на прву помоћ и понашање у складу са климатским 

параметрима; Технике и технологије где је безбедност саобраћаја једна од тема. Осим тога, 

постоје књижевна дела која су предвиђена програмом Српског језика, а могу помоћи у 

разумевању понашања човека у различитим животним ситуацијама (нпр. последице 

погрешних одлука, проблеми у комуникацији, понашање човека у стресу). Овај програм се 

одлично надовезује на програм Грађанског васпитања у првом циклусу јер се у трећем 

разреду обрађује тематска целина Снага узајамне помоћи чији су кључни појмови 

солидарност, волонтирање, Црвени крст. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним 

индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано 

да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у 

активностима, како прикупљају податке, како предвиђаjу последице, како критички 

промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како комуницираjу. У складу са 

исходима, тамо где се очекуjе знање или нека вештина прикладно jе да се то провери у 

форми квиза, улазних и излазних тестова, презентациjе, писања есеjа и др. Вредновање 

ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче се, 

добар и задовољава). Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи 

начин пратити и вредновати. Специфичност школе је да сви ученици раде по ИОП 2, 

промењеним садржајима 
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10.3. Чувари природе – 5. и 6. разред 
 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, 

понашање, ставове и вредности који су потребни за очување и унапређење животне средине, 

биодивeрзитета, природе и одрживог развоја.  
 

Исходи: према Правилнику о Програму слободних наставних активности за 5. и 6. 

разред разред основног образовања и васпитања, Просветни гласник број 17/2021, објављеном 

у Службеном гласнику 05.11.2021. године. (Правилник о допунама Правилника о плану 

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе 

и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања) 
 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и 

васпитању и Правилником ивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7) 
 

Међупредметна повезаност: 

Биологија, Географија,Српски језик и књижевност, Здравствено васпитање. 
 

Упутство (начин) остваривања програма: 

   Програм наставе и учења слободне наставне активности „Чувари природе” намењен је 

ученицима петог или шестог разреда. Сврха програма је да ученици стекну кључне 

компетенције из области очувања животне средине и биодиверзитета, како би разумели узроке 

и последице различитих природних феномена и промена под дејством човека и предложили 

сврсисходне, алтернативне начине деловања и понашања. 

Планирање наставе и учења 

Годишњи фонд 36 часа.У програму су предложене четири теме: Упознај живи свет своје 

околине, Значај живог света за човека, Помозимо да преживе и Ја чувам природу. 

Програм промовише истраживачки приступ у настави и примену образовања за одрживи 

развој. Уз помоћ наставника ученици могу да испланирају и реализују одређену активност или 

ураде експеримент/оглед и да то затим прикажу на начин који је примерен теми или 

спроведеној активности (писано, усмено, графички, одговарајућом уметничком техником, 

итд.). Наставну тему треба ученицима предочити у облику кратког уводног часа, али не у 

форми унапред задатих и/или очекиваних резултата дате активности, или стриктно 

формулисаног писаног упутства за рад. Наставник треба да дефинише задатак и покрене 

дискусију, да ученицима пружи прилику да сами покушају да испланирају, осмисле, ураде и 

својим речима опишу запажања и резултате које су добили, да ли су и где грешили, и на крају 

да то презентују пред одељењем или ширим аудиторијумом. 

Избор дидактичко-методичких модела при реализацији предвиђених активности треба 

да буде усмерен ка стицању нових вештина и развијању критичког погледа мишљења о 

актуелним питањима очувања животне средине и биодиверзитета, при чему се скреће пажња 

ученицима да у њиховом решавању постоји могућност више опција и избора са различитим 

последицама и исходима. Сходно томе, постоји и потреба да се код ученика развија свест о 

неопходности промене понашања (нпр. кроз начин на који користимо природне ресурсе, 

начин производње, начин на који бринемо о сопственом и колективном здрављу, начин на 

који комуницирамо). 

Препоручене теме и кључни појмови, као и упутство за њихову реализацију су предлог 

наставницима како да обраде одређену проблематику, а наставник треба да прилагоди 

динамику и активности интересовањима ученика, специфичностима локалне заједнице и 

природном окружењу у коме се школа налази. У реализацији програма (посебно током прве 

https://zuov.gov.rs/programi-slobodnih-nastavnih-aktivnosti-za-5-6-7-i-8-razred-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/
https://zuov.gov.rs/programi-slobodnih-nastavnih-aktivnosti-za-5-6-7-i-8-razred-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/
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године реализације са ученицима 5. разреда) потребно је ослонити се на претходно стечено 

знање ученика и постојеће интегрисане предмете Свет око нас (1. и 2. разред) и Природа и 

друштво (3. и 4. разред), а затим и Биологија (5. и 6. разред) у делу који проучава појаве у 

природи и одрживом развоју. 

Ученици могу у складу са својим могућностима, разматрати ова питања, истраживати, 

правити изложбе, презентације, пројекте, паное, симулирати радио и ТВ интервјуе и наступе 

или правити кратке видео снимке и флајере о пројекту (нпр. коришћењем мобилног телефона) 

или директно учествовати у локалним радио и ТВ емисијама, подкастима, блоговима, 

организовати дебате и сл. Специфичност наше школи је да сви ученици раде по ИОП / 2, што 

значи измењени садржаји. 
 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и напредовање ученика је континуирано током целе школске године кроз 

посматрање, слушање, бележење одговора, увид у успешност решених задатака, контролне и 

писмене задатке.  Вредновање ученика је формативно и сумативно. 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним 

индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано 

да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, 

како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују 

што се постиже формативним оцењивањем. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују 

чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како 

ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере 

напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти 

рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу 

са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако 

треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 

да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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10.4. Музиком кроз живот – 5 или 6.разред 
 

Циљ:  учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија 

стваралачко и креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, 

сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост 

за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање 

проблема и имао одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других 

народа. 

 

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 

• О допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник број 110-00-

00180/2021-04 РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 6/20), од 

04.10.2021. година 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником 

о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (члан 7) 

 

 

Упутство (начин) остваривања програма: 
 

Прoгрaм слободне наставне активности Музиком кроз живот даје могућност 

заинтересованим ученицима да могу у целости изразити своје креативне потенцијале и тако у 

потпуности искористити планиране садржаје програма музичке културе. Омогућава 

ученицима: да упознају културу и уметност свог народа; да уче како да користе разноврсне, 

релевантне и поуздане податке и информације за истраживачки и стваралачки рад; да 

ефикасно сарађују и комуницирају; да развијају критичко мишљење, конструктивно 

размењују мишљења и формирају позитивне вредносне ставове са циљем очувања културе и 

идентитета, развијања самопоуздања и самопоштовања, поштовања и заштите људских права; 

да развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; да се 

изражавају у одабраним уметничким дисциплинама и медијима. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све 

СНА, као и ово које изражава специфичности програма Музиком кроз живот. 

Активности и методе које су погодне за реализацију овог програма су: креативне 

радионице, рад на пројекту, покретање акција, реаговање на одређене теме, дискусије, дебате, 

играње улога, анализа информација, истраживање и анализа добијених резултата, прављење 

досијеа, вртлог идеја, студије случаја, промоције, организовање кампања и сл. Погодне 

технике критичког мишљења које могу да се успешно користе, дрво проблема, грозд техника, 

brainstorming, шест шешира... При реализацији сложенијих активности (на пример, приликом 

сарадње са локалним/ уметничким/културним институцијама) прати се и вреднује ток 

организације, међусобна сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, 

идентификација више различитих решења за уочени проблем, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином евалуације и вештином презентације постигнутог, размена 

искуства између група. 

 

Планирање наставе и учења 
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Годишњи фонд  36 часа. Теме - стваривање наставе и учења, извођење музике, 

тело као музички инструмент, критичко мишљење кроз музику. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним 

индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано 

да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, 

како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, 

процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују 

чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како 

ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере 

напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти 

рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу 

са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако 

треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 

да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

Прoгрaм слободне наставне активности Музиком кроз живот се природно надовезује на 

програм предмета Музичка култура. Конципиран је тако да фаворизује активности ученика 

сходно њиховим индивидуалним могућностима и афинитетима, повезивање њиховог 

школског и ваншколског искуства, спознају о социо-емоционалном здрављу, учење путем 

решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у 

образовне сврхе. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога 

наставника је превасходно да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и 

подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

Учeници рaдe у групaмa и тeмaмa зa кoje имajу aфинитeт уз мoгућнoст прoмeнe 

aктивнoсти. У oднoсу нa избoр модула, нaстaвник прojeктуje, рeпрojeктуje и пoстaвљa циљeвe, 

oдрeђуje oбим и структуру сaдржaja, oбликe и мeтoдe рeaлизaциje, плaнирa и oбeзбeђуje 

рeсурсe, врши избoр и aдaптaциjу рaспoлoживe тeхнoлoгиje и пoвeзуje свe eлeмeнтe у цeлину. 

Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин 

доприноси остварењу циља предмета. Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери 

поверења, поштовања различитости, међусобног уважавања, конструктивне комуникације и 

демократске процедуре. Циљ учeњa мoрa бити aтрaктивaн зa свe учeникe. Кoнкрeтни зaдaци 

зa кoje ћe сe вeзaти учeникoвa мeнтaлнa и физичкa aктивнoст мoрajу бити jaсни и извoдљиви. 

У прoцeсу oргaнизaциje унутaр групe нaстaвник истрaжуje кaкo учeници видe дoпринoс групe 

у oствaривaњу свojих циљeвa и ствaрa oпштe кoлeктивнo рaспoлoжeњe дa сe циљeви 

oствaрe.Захтеви писања програма су такви да се теме приказују одвојено али у искуства 

свакодневном животу, дати садржаји су међусобно повезани. 

Наставник се унапред припрема за часове тако што бира подстицаје којима ће ученике 

увести у тему и кључне појмове садржаја и изазвати њихову радозналост да о томе причају, 

постављају питања, истражују, уче. Постоје бројне могућности избора начина рада у 

зависности од теме, садржаја, претходног искуства, узраста и интересовања ученика. Предност 

свакако имају они начини рада у којима су ученици активно укључени у процес наставе и 

учења, као и они где се савремене технологије користе у едукативне сврхе. Како би се што 

боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то 

могуће, да се ученицима омогуће посете установама и институциjама у средини где живе, као 
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и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или професионална у 

вези са темом коjа се обрађуjе. 

Концепција ове слободне активности посебан нагласак ставља на подршку сваком 

детету, индивидуално, у складу са могућностима, афинитетима и претходним предзнањем. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 

специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што различитије 

изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се 

ослањају на сопствене снаге у процесу проналажења релевантних информација. 

Остваривање наставе и учења 

• Извођење музике 

• Тело као музички инструмент 

• Критичко мишљење кроз музик 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним 

индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано 

да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, 

како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, 

процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују 

чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како 

ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере 

напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти 

рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу 

са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако 

треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 

да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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10.5. Вежбањем до здравља - 5 или 6.разред 
 

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада 

знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према 

сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 
 

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 

• О допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник број 

110-00-00180/2021-04 РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 

6/20), од 04.10.2021. година 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и 

васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7) 

 

 

Упутство (начин) остваривања програма: 

Кратак опис на који начин ћете остваривати програм (прилагођено нашој школи, 

специфичности рад са ученицима по ИОП/2, измењени садржаји). Концепт слободне 

наставне активности Вежбањем до здравља припремљен је у складу са Законом о 

оснoвама система образовања и васпитања у коме се наводи као један од циљева 

развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, као и општа 

међупредметна компетенција одговоран однос према здрављу. 

Истраживања спроведена на школској популацији показала су да ученици 

немају довољно физичке активности, посебно на свежем ваздуху и да се често 

неправилно хране. Ученици у 5. и 6. разреду су у узрасту када формирају однос према 

вежбању и потребно је да добију шири контекст физичког вежбања које се не повезује 

само са спортом већ са правом на развој и здравље. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи 

на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Вежбањем до здравља. 

 

Планирање наставе и учења 
 

Годишњи фонд   36 часа. Теме  -  Вежбање, здравље и животна средина 

                                                                  -  Исхрана и вежбање 

                                                                  -  Вежбање и физички изглед  

                            - У вежбању једнаки 

 

Програм се природно надовезује на садржај програма предмета Физичко и здравствено 

васпитање и не захтева посебан простор и опрему. Увидом у исходе може се видети да је фокус 

програма на вежбању као вредности, стицању релевантних знања о вежбању, здрављу и 

исхрани, као и развоју позитивних ставова који ће допринети да ученик самостално, без 

присиле одраслих, бира да се храни правилно и уместо седења у затвореном простору за 

компјутером изађе напоље и физички буде активан са својим вршњацима. 
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Наставник планира начин на који ће реализовати програм, као и број часова за сваку од 

четири теме. Број часова по темама не мора да буде исти, а подразумева се да неке активности 

својим садржајем и исходима којима воде могу припадати различитим темама. Захтеви писања 

програма су такви да се теме приказују одвојено али у свакодневном животу дати садржаји су 

међусобно повезани па сами тим предност у планирању треба дати оним активностима које 

изражавају интегрисаност вежбања, здравља, исхране, физичког изгледа, животне средине. 

Наставник се унапред припрема за часове тако што бира подстицаје којима ће ученике 

увести у тему и кључне појмове садржаја и изазвати њихову радозналост да о томе причају, 

постављају питања, истражују, уче. Постоје бројне могућности избора начина рада у 

зависности од теме, садржаја, претходног искуства, узраста и интересовања ученика. Предност 

свакако имају они начини рада у којима су ученици активно укључени у процес наставе и 

учења, као и они где се савремене технологије користе у едукативне сврхе. Реализација 

програма треба да буде заснована на комбиновању различитих техника рада као што су 

демонстрације, презентације, мини предавања, дебате, студије случаја, анализе видео прилога, 

гостовање стручњака, посете просторима за вежбање, спортским и рекреативним дешавањима. 

У остваривању програма наставник се ослања на ученичка школска и ваншколска 

искуства. Осим везе са програмом Физичко и здравствено васпитање, садржаји овог програма 

надовезују се на оно што ученици уче у Биологији у петом и шестом разреду 

    

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити наставник 

континуирано прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у 

активностима, како прикупљају податке, како аргументују, које ставове изражавају. Поуздани 

показатељи напретка су квалитет постављених питања, способност да се промени мишљење у 

контакту са аргументима, разликовање чињеница од интерпретације, способност да се изведе 

закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице. 

Код неких садржаја могу се урадити иницијални и излазни тест којим ће се утврдити 

знања, вештине, ставови пре и после рада на неком садржају. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање је описно (истиче се, добар, 

задовољава), а оцена не улази у општи успех. 

Ученике треба унапред упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати, а 

приликом сваког вредновања постигнућа потребно је дати повратну информацију. 
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10.6. Цртање, вајање и сликање – 5. или 6. разред 
 

Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз 

ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке 

критеријуме и способност ликовног изражавања. 

 

 

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 

• О допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник број 

110-00-00180/2021-04 РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 

6/20), од 04.10.2021. година 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и 

васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7) 

 

 

Упутство (начин) остваривања програма: 

 

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање омогућава 

ученицима петог или шестог разреда да кроз ликовне радионице и индивидуалне и тимске 

ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за 

свакодневни живот и наставак школовања. 

У првој колони табеле наведене су међупредметне компетенције које је неопходно 

развијати код ученика, како у настави свих предмета, тако и током слободних наставних 

активности. У другој колони су наведени исходи учења за крај разреда, који прописују шта је 

сваки ученик способан да уради по завршетку учења програма. Исходи су смерница за 

планирање активности ученика, а не одређују ниво постигнућа, јер је развој ученика 

индивидуалан. У трећој колони су наведене три теме: Цртање; Вајање и Сликање, као и 

кључни појмови садржаја програма који су смерница наставнику за одабир мотивационих 

садржаја и планирање наставе. 

Ослонац за планирање и реализацију програма је опште упутство за све програме 

слободних наставних активности, као и упутство за програм Цртање, вајање и сликање, које 

ближе објашњава специфичност програма. Програм је конципиран тако да фаворизује 

ликовне активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење 

путем ликовног истраживања и решавања ликовних проблема, сарадњу и употребу 

савремених технологија за учење и стваралачки рад. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 

специјализовано за њих направљени, већ је потребно подстицати ученике да користе што 

различитије изворе и врсте информација, да их критички процењују, као и да их користе као 

подстицај за стварање оригиналног ликовног рада. 

Планирање наставе и учења 
 

Годишњи фонд   36 часа. Теме  -  цртање 

                                                                  -  вајање 

                                                                  -  сликање 
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Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање надовезује се на 

програм предмета Ликовна култура, па је приликом планирања слободних активности 

неопходно водити рачуна о предзнањима ученика. Треба имати у виду и то да се програм 

слободних наставних активности разликује од програма општеобразовног предмета Ликовна 

култура, који обухвата знатно шире садржаје и исходе учења. Програм слободних наставних 

активности не предвиђа даље ширење програма општеобразовног предмета Ликовна култура, 

већ је фокусиран на одабране уметничке гране како би ученици имали довољно времена да 

развијају корисне вештине. 

Приликом припреме оперативног плана наставник одређује број часова за реализацију 

сваке програмске теме и наставне јединице, као и називе наставних јединица. Називи 

наставних јединица се одређују на основу назива теме, кључних појмова и исхода, а указују 

на активност ученика и садржаје који омогућавају достизање исхода. На пример, Цртање 

мртве природе, Сликање пејзажа, Вајање портрета... 

Кључни појмови садржаја програма су смернице за избор мотивационих садржаја, а који 

треба да обухватају разноврсне визуелне, аудио и аудиовизуелне информације, које наставник 

припрема и приказује на часу. Приказани садржаји и мотивациони разговор треба да побуде 

радозналост и спремност ученика да код куће или на часу и сами проналазе сродне подстицаје 

за стваралачки рад. Наставник процењује могућности ученика и школе. Уколико школа 

поседује услове, ученици под надзором и према упутству наставника могу да траже 

мотивационе садржаје на интернету током часа. Препорука је да те активности не трају дуже 

од пет минута како се не би губило драгоцено време за развијање идеја и реализацију ликовног 

рада. 

Прописани исходи су достижни за сваког ученика, јер су формулисани тако да не 

прописују ниво постигнућа. Како су у питању исходи за крај учења програма, који су 

формулисани уопштено, наставник може да прецизира исходе за сваку наставну јединицу. На 

пример, По завршетку наставне јединице ученик ће бити у стању да примењује технику 

лавирани туш. 

Приликом планирања активности неопходно је мислити и на активности које на 

специфичан начин развијају међупредметне компетенције. Рад са подацима и информацијама 

подразумева и коришћење разноврсних информација као подстицај за стваралачки ликовни 

рад. И погрешан податак може послужити као подстицај за стварање. На пример, 

исказ: Лазање су традиционално српско јело и питања: Да ли је овај исказ тачан; Зашто није; 

Која су традиционална српска јела; Од којих састојака се справљају; Како се ти састојци 

производе; Које је ваше омиљено јело... Ученици након разговора могу да обликују ликовне 

радове самостално одређујући ликовну тему. Могу да прикажу омиљено јело или састојак или 

процес производње неког састојка или да осмисле трпезу из маште... Посебан захтев је да на 

основу информација које су добили током разговора о храни дизајнирају неки употребни 

предмет који није прехрамбени производ (обућу, одећу, намештај, аутомобил...). Ликовна 

дела, такође, могу да буду подстицај за стварање, а да не упућују на копирање. Ученици могу 

да на основу уметничке слике насликају рад другачијег садржаја, користећи боје које опажају 

на уметничкој слици... Рад са подацима и информацијама пружа бројне могућности 

наставнику да осмисли активности које мотивишу ученике да стварају и развијају своје 

индивидуалне способности. Важно је приликом сваке активности истаћи циљ, односно 

објаснити ученицима зашто нешто раде, шта тачно уче и развијају како би се омогућило 

развијање компетенције за учење. Компетенција за комуникацију не подразумева само 

вербалну и писану комуникацију, већ и изражавање идеја, ставова, емоција, порука... 

ликовним техникама. Док у настави Ликовне културе ученици уче и да тумаче (декодирају) 

слику у најширем значењу, током слободних наставних активности фокус треба да буде на 

изражавању. Компетенција за предузимљивост и оријентацију према предузетништву током 

слободних наставних активности развија се припремањем радова за наградне конкурсе и 

продајне изложбе на школском сајму, као и кроз друге школске пројекте. Када је реч о 

развијању дигиталне компетенције, програм слободних наставних активности који је усмерен 
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на традиционалне технике развија ову међупредметну компетенцију веома специфично. 

Ученицима је потребно повремено дозволити да посматрају фотографију или снимак на 

интернету, највише пар минута, а затим да стварају аутентичан ликовни рад на основу 

опажања и памћења опаженог. Наставник треба претходно да укаже ученицима шта тачно 

треба да опажају и памте (боје, шаре, текстуре, облике...) и да постави захтев да ученици 

креирају другачију композицију од оне коју су посматрали. Савремена технологија се током 

слободних наставних активности може користити и за снимање радова и обраду дигиталне 

фотографије. С обзиром на то да је фонд часова недовољан, ученици могу то да раде код куће, 

уз надзор старијих. На исти начин ученици могу виртуелно посетити изложбе у музејима. 

Пожељно је искористити прилику да поједини музеју и установи културе организују у свом 

амбијенту ликовне активности за ученике. 

Посебно заинтересованим и напредним ученицима могуће је задати домаће задатке. 

Корисно је да наставник унапред припреми листу могућих домаћих задатака. Тему 

индивидуалног пројектног задатка који се реализује код куће ученик може да одабере на 

основу две до четири тема које предлаже наставник, али и да сам осмисли и предложи тему 

која га највише интересује. 

Потребно је унапред испланирати бар један тимски ликовни пројекат у току године, а који 

захтева више времена за реализацију. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. Ученици треба унапред да буду упознати шта ће 

се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно 

је дати повратну информацију која ученику помаже да побољша свој резултат и учење. 

Самопроцена је од изузетног значаја за напредак ученика у развијању способности 

опажања, изражавања, критичког и стваралачког мишљења. Самопроцена се врши кроз 

разговор, а веома је корисна метода 3, 2, 1 за самопроцењивање напретка, која је предложена 

у програму општеобразовног предмета Ликовна култура. Имајући у виду специфичност 

програма потребно је посебну пажњу обратити на грешке у ликовном раду и објаснити 

ученицима како да преобликују неуспеле радове, уместо да их бацају. Такође, потребно је 

водити рачуна о узрасним могућностима ученика, као и о томе да ученици могу бити 

незадовољни успешним ликовним радом или задовољни радом који не достиже очекиване 

резултате. Суштински грешке постоје у решавању постављених ликовних проблема у 

композицији, нарочито када се ради по моделу, док се код изражавања на основу маште или 

утиска мора рачунати на слободу ликовног изражавања, па и на то да грешке у композицији 

нису много важне у односу на садржај ликовног рада. 

Препорука је да ученици чувају и преносе све цртеже и слике у мапи радова коју су сами 

направили и украсили, док фигуре могу да преносе у кутији са преградама, коју су, такође, 

сами направили. На крају полугодишта и пред крај школске године потребно је поставити 

изложбу свих радова (реализованих у школи и код куће) у холу школе, а у току године је 

пожељно да ученици сами постављају мање изложбе по завршетку сваког ликовног пројекта. 

Излагање радова је важно због поређења и самопроцене напретка, а разговор о радовима, 

односно различитим начинима решавања ликовних проблема омогућава ученицима и да уче 

једни од других. 

  



Школски програм основног образовања 

208 

 

10.7. Сачувајмо нашу планету -  6. разред 
 

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање 

функционалне писмености из области заштите животне средине, разумевање односа човек – 

природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и 

социјалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и 

примене концепта одрживог развоја. 
 

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) 

• О допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања васпитања („Службени гласник број 

110-00-00180/2021-04 РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 

6/20), од 04.10.2021. година 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и 

васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7) 

 

 

Упутство (начин) остваривања програма: 
 

Све су чешћи захтеви да процес наставе буде иновиран на такав начин да боље и 

успешније припреми младе људе за активан живот у друштву знања и рад у непосредном 

окружењу. У том смислу, кроз наставу се све више потенцира стицање процедуралних, 

контекстуалних и функционалних знања и развијање истраживачких вештина, ставова и 

вредности о околини, који су засновани на принципима одрживог развоја и одрживог 

образовања. Усредсређеност на исходе образовања и промене парадигме са бихевиоралног ка 

конструктивистичком и контекстуалном приступу у настави доприноси конструисању 

компетенција ученика, развијању критичког мишљења, флексибилности, предузетничких 

вештина, креативности, процени ризика, доношењу одлука, што се одражава на квалитет 

живота појединца и друштва у целини. Компетенцијски приступ захтева превазилажење 

оквира традиционалног предметног приступа и концепције преношења знања ка концепцији 

конструкције знања и захтева оријентацију образовног процеса ка већој партиципацији 

ученика у васпитно-образовном процесу, са посебним акцентом ка динамичнијем и 

ангажованијем интегрисању знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне 

контексте који захтевају њихову функционалну примену. Наведени садржаји програма 

поседују теоријски приступ и приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице 

и ка изради малих пројеката. Овако конципиран програм даје велике могућности 

наставницима и ученицима да га на креативан начин реализују сходно условима, 

могућностима и времену. Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу 

и усмеравају интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и 

последице човековог дејства на животну средину. Оперативна разрада програмских садржаја 

препуштена је наставницима који сами креирају место извођења и број часова за одређене 

теме. 

 

Планирање наставе и учења 

Годишњи фонд   36 часа. 
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 Теме : 

-  Одрживост, животна средина и  утицај човека                                                                                              

-  Одговоран однос према одрживости животне средине  

-  Оговоран однос према разноврсности неживе природе 

            -  Одговоран однос према разноврсности живог света 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа се темељи на целовитом (холистичком) 

приступу и подстицању индивидуалног развоја и развијање свих потенцијала ученика 

(когнитивни, афективни и психомоторички домен). 

Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на 

који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како предвиђаjу последице, 

како критички промишљаjу, чиме се руководе у процесу доношења одлука, како 

комуницираjу. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, а успех се изражава описно (истиче 

се, добар и задовољава). Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи 

начин пратити и вредновати. Ученик је активни субјект у процесу учења, вредновања и 

самовредновања сопствених постигнућа. Сама природа и концепција предмета и потенцирање 

на активном, пројектном и истраживачком приступу у стицању ученичких компетенција 

наглашава формативно оцењивање. Оно се исказује кроз: опис постигнућа ученика, опис 

ангажовања ученика у настави и препоруке за даље напредовање. 
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10.8. Свакодневни живот у прошлости – 5, 6, 7 и 8. разред 
 

Циљ: Циљ наставе Слободне наставне активности  је проширивање знања из области 

опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање са начином живота људи у 

прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и 

укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних 

промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени идентитет 

што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садаш 7њости. Ученици, кроз 

наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као што су 

односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче 

њихову условљеност историјским процесима и догађајима.  

Концепција наставе Слободне наставне активности је да  нагласак ставља на 

упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне 

Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи 

и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на 

савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и 

истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају 

јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања 

историјске грађе, као и да развију критички однос према њој и другим остацима прошлих 

времена.  

Исходи: Дефинишу се за сваку наставну тему у оквиру израде месечног оперативног 

плана рада наставника у складу са прописаним наставним садржајима на основу Правилника 

о наставном програму за пети  разред основног образовања и васпитања објављеном у Сл. 

гласнику РС – Просветни гласник број: 6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 

6/2017, 8/2017, 9/2017 , 12/2018. 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и 

васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7) 

 

Међупредметна повезаност: 

Историја, Техника и технологија, Музичка култура, Ликовна култура, Географија, 

Биологија, Верска настава. 

Упутство (начин) остваривања програма: 

Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону 

целину која истовремено отвара могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у 

програмима овог предмета за шести, седми и осми разред. Састоји се из три тематске целине. 

Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет од петог до осмог 

разреда њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем одређивању 

битних појмова као што су прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и објашњавању 

значаја проучавања свакодневног живота људи у прошлости. Друга је фокусирана на само 

један садржај свакодневног живота. У петом разреду то је игра, која се обрађује полазећи од 

садашњости која је ученицима позната, ка све даљој прошлости. Трећа тематска целина се 

бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном временском периоду, у петом 
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разреду то су праисторија и стари век, чиме се обезбеђује веза са проучавањем историјских 

догађаја у оквиру обавезног предмета историја и утире пут хронолошком развоју предмета.  

Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било ком 

разреду опредељују за овај изборни предмет по први пут, а да пропуштени програм(и) не 

представљају озбиљнију препреку. Они ученици који изаберу да током читавог другог циклуса 

похађају овај предмет овладаће најважнијим појмовима и појавама свакодневног живота људи 

у распону од праисторије до савременог доба, а са садржајима четири теме (по једна за сваки 

разред) биће детаљније упознати. Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се 

током рада са ученицима врши стална компарација са савременим добом чиме се потенцира 

схватање континуитета у развоју људи и друштва. Такође, садржаји се обрађују и кроз 

димензију локално - глобално, где ученици имају прилику да свој завичај боље проуче у 

односу на задату епоху.  

У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да 

креира коначну верзију програма за сваку групу са којом ради, уважавајући интересовања 

ученика и циљеве и задатке предмета. Почетни часови, кад се ученици међусобно боље 

упознају јер најчешће припадају различитим одељењима, погодан су тренутак да се са њима 

разговара о избору садржаја. Наставникова је обавеза да створи такву атмосферу (наводећи 

историјске чињенице које побуђују ученичку радозналост) у којој је кроз форму питања (како 

су у прошлости људи поправљали зубе, како су знали колико је сати...?) наведено што више 

потенцијалних тема, а наставникова је одговорност да их уобличи и претвори у конкретне 

тематске садржаје, који ће бити обрађивани на часовима. Тако добијени материјал основ је за 

даљи рад наставника, планирање активности и припрему за час. Пожељно је да наставник 

постигне да планиране активности имају дефинисану структуру, коју одликују флексибилност 

и адаптибилност.  

У припремној фази наставник треба да прикупи довољан број информација о 

садржајима на којима ће радити са ученицима, али ће коначни обим информација бити одређен 

ученичким потребама и могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не 

дозвољава да доминира претерана фактографија, а да се постигне функционалност знања и 

повезаност чињеница у смисаоне целине. Он на различите начине подстиче осамостаљивање 

ученика у прикупљању и сређивању историјских података, усмерава их на различите изворе 

информација и подучава их како да се према њима критички односе. На тај начин се негује 

истраживачки дух, љубав према науци и подстиче мишљење засновано на провереним 

чињеницама и аргументима. 

Основни приступ у раду је интердисциплинарност и савлађивање нових и непознатих 

чињеница уз помоћ блиских и познатих. У оквиру овог предмета постоје велике могућности 

за интеграцију школског и ваншколског знања ученика, за излазак из оквира школских 

уџбеника и учионице, укључивање родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, 

књиге, филмове и друго што може да помогне у реализацији програма. 

Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и 

дидактичком проблему за који заједно са ученицима проналази одговарајућа решења. Увек 

треба тежити комбиновању различитих метода рада, који могу бити, на пример, кратка 

предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије, анализе слика, посете локалитетима 

или прављење употребних предмета из прошлости. Посебно је прикладно организовати 

ученике у тимове где се централни задатак решава тако што свако има свој појединачни радни 

задатак и улогу у тиму. У извођењу наставе, активност ученика је најважнија, без обзира на 

изабране методе рада. Наставникова је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима 
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у раду (од давања информација до упућивања на изворе информација) и да подстиче и одржава 

ученичка интересовања за предмет. У току свих активности требало би подстицати сталну 

размену информација, како између ученика и наставника, тако и између самих ученика.  

Наставу би требало обогатити различитим наставним средствима као што су 

илустрације (слике, дијапозитиви, шеме, графикони), документарни и играни видео и 

дигитални материјали, археолошки материјал или копије налаза, посете културноисторијским 

споменицима, компјутерске игрице које се заснивају на реконструкцији друштва из прошлости 

и др. Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. Уколико се 

добро поставе, неће додатно оптеретити ученике, нити код њих изазвати одбојност. Разлог за 

увођење домаћих задатака не произилази из малог фонда часова и обимног градива, већ из 

самог циља предмета. Домаћи задаци ће у великој мери допринети да се ученици осамостале 

у истраживачким активностима и прикупљању података, посебно када се ускладе с 

интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти домаћи задатак). Многе домаће 

задатке ученици могу радити у пару или мањој групи, уз помоћ породице, за време распуста, 

што су недовољно искоришћени модалитети у раду с ученицима. Да би се задаци наставе што 

потпуније остварили, требало би да постоји корелација с другим обавезним и изборним 

наставним предметима као што су историја, географија, српски језик, ликовна и музичка 

култура, цртање, сликање и вајање, шах, верска настава и грађанско васпитање.  

Посебни захтеви 

• Игре у прошлости 

• Свакодневни живот у праисторији и старом веку  

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Као и код других Слободних наставних активности  где оцена не утиче на школски 

успех, оцењивање добија нешто другачију димензију. За овај предмет класично писмено и 

усмено испитивање знања није погодно. Свака активност је прилика да се ученик оцени. 

Наставник прати целокупни рад ученика и награёују све његове аспекте. Поред стеченог знања 

о свакодневном животу људи у прошлости, наставник треба да награди и учешће и 

посвећеност активностима независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног 

напредовања детета и подстицај за његов даљи развој. Како је садржај предмета повезан са 

свим областима живота (исхрана, одевање, образовање, лечење, производња, забава...), 

ученици имају прилику да савлађивањем програма овог предмета добију бројне информације 

значајне за свој будући професионални развој. Наставник треба да има у виду и овај аспект 

предмета и, уколико код неког ученика препозна посебно интересовање за одређене садржаје, 

треба да му укаже којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се 

стичу знања и звања за одређену област. 

1. Процена напредовања на основу сваке активности и давање повратне информације. 

2. Оспособљавање и охрабривање ученика  да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

3. Регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности на свкаом 

наставном часу и у оквиру свеке активности.  

4. Упућивање ученика на саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, 

може). 

5. Подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева 

напредовања.  
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6. У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од 

врсте активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у 

питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  

7.  Комбиновање различитих  начина оцењивања уз сагледавање слабих и јаких страна 

сваког  ученика.  

8. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење.  

9. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

10. Континуирана анализа резултата вредновања постигнућа ученика у циљу 

унапређења  наставне праксе.  

11. Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес 

наставе и учења, као и себе и сопствени рад. 

12. У случају потребе за реализацојом образовно – васпитног рада учењем на даљину 

настава историје мора бити реализована уз употребу платформе за учење. 
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10.9. Домаћинство – 7 и 8. разред 
 

Циљ: Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици 

интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту 

свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним 

активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе 

различитих материјала. 

 

Исходи: према Правилнику о Програму слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. 

разред разред основног образовања и васпитања, Просветни гласник број 17/2021, објављеном 

у Службеном гласнику 8.11.2021. године 

• У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и 

васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (члан 7) 

 

Међупредметна повезаност: 

Биологије,Географија,Српски језик и књижевност,Здравствено васпитање 
 

Упутство (начин) остваривања програма: 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све 

програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована 

употребом ових метода. СНА - Домаћинство реализује се у седмом или осмом разреду са 

једним часом недељно. Препоручује се реализација наставе у групи од 10, а највише 15 

ученика, у специјализованој учионици, опремљеној потребним наставним средствима, или у 

учионици која поседује рачунаре. Ради стицања увида у предзнања ученика, препоручује се да 

наставници који реализују наставу ове слободне наставне активности размотре садржаје 

програма наставе и учења следећих предмета: Свет око нас, Природа и друштво, Српски језик, 

Ликовна култура, Техника и технологија, Биологија, Физика, Хемија, Историја, Географија. 

Настава ове слободне наставне активности треба да пружи услове за интегрисање и 

функционализацију знања из различитих наставних предмета и свакодневног животног 

искуства, умења и формирање навика потребних за унапређивање квалитета живота, заштите, 

како сопственог здравља, тако и здравља других људи и очувања животне околине. У циљу 

развијања сарадничких способности и формирања вештина потребних у свакодневном 

животу, препоручује се да се настава реализује применом метода кооперативног учења у 

групама.  

Наставник има потпуну слободу да прилагоди наставу специфичностима друштвене 

заједнице и природног окружења у коме се школа налази. Такође, ученици могу у складу са 

својим интересовањима, разматрати нека питања, истраживати, правити презентације, 

пројекте, паное, симулирати тв/ радио емисије, организовати дебате итд. 

Програм учења се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 

специјализовано за њих направљени већ се ученици подстичу да користе што различитије 

информације и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се ослањају 

на сопствене снаге, да развију осећај компетентности у раду са подацима. Иако се очекује да 

ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан извор 

информација, треба их охрабрити да користе и друге изворе као што су књиге, старе 

фотографије и разговор са људима, староседеоцима, позивати у госте на часове родитеље који 

би могли учествовати у реализацији часа са више улога: презентовања њихове улоге у 

домаћинству, презентовања њиховог занимања. Такође, часовима могу присуствовати сведоци 

„минулих времена”, кустоси музеја, лекари, свештена лица који би разговарали и дебатовали 

https://zuov.gov.rs/programi-slobodnih-nastavnih-aktivnosti-za-5-6-7-i-8-razred-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/
https://zuov.gov.rs/programi-slobodnih-nastavnih-aktivnosti-za-5-6-7-i-8-razred-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/
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са ученицима. Предлаже се, када год је то могуће, употреба ИКТ (алата за извођење образовно 

- васпитног процеса). 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и 

наставне јединице потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај разреда 

и индикатора међупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну 

тему. 

У програму слободне наставне активности Домаћинство постоји шест наставних тема: 

Савремено домаћинство и породица, Култура становања, Култура одевања, Култура 

понашања, Средства за одржавање личне хигијене и хигијене домаћинства и Исхрана у 

домаћинству.  

 

Годишњи фонд 36 часова. Теме: Савремено домаћинсво и породица, Култура становања, 

Култура одевања,Култура понашања, Средства за одржавање личне хигијене и хигијене 

домаћинсва, Исхрана у домаћинству. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. У Домаћинству као слободној наставној 

активности најважније је да наставник прати напредак ученика у вештинама комуникације 

(вршњачкој и са одраслима), критичког мишљења, мотивисаности, предузимљивости, 

организацијским вештинама, културним навикама, односу према сопственом здрављу, 

здрављу његове околине, као и о бризи за очување животне средине, креативности и решавању 

проблема. Наравно, наставник уз помоћ одељењског старешине и ПП-службе је способан да 

примени прилагођавање метода, али и садржаја за ученике са посебним потребама у наставном 

процесу. Наравно, то се односи и на израду посебног наставног материјала, као и правила 

оцењивања. 
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10.10. Моја животна средина - 7. или 8. разред 
 
 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција 

потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета 

и одрживог развоја. 

 

Исходи: 

• На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 

• У Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20 и 5/21), у Програму 

наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања, на крају текста додаје се 

одељак: „ОКВИР СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ”, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део.” 

• У Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19, 2/20, 6/20 и 5/21), у Програму наставе 

и учења за осми разред основног образовања и васпитања, на крају текста додаје се одељак: 

„ОКВИР СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ”, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део.”. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном                    

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 

2022/2023. године.Број 110-00-00181/2021-04,04. октобра 2021. године 

 

Упутство (начин) остваривања програма: 

Сврха програма слободне наставне активности Моја животна средина је да се ученици 

оспособе за мултидисциплинарно изучавање проблема из домена очувања животне средине и 

одрживог развоја, остваривање својих идеја кроз различите пројекте и даљи професионални 

развој. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све 

СНА, као и ово које изражава специфичности програма Моја животна средина. 

 

 

Планирање наставе и учења 
 

Годишњи фонд  34 -  36 часа. Теме ( 4 ):еколошки отисак и опстанак,управљање 

отпадом,рециклажа, ремедијација и поновна употреба добара и сировина,обновљиви извори 

енергије. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог 

школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, 

као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Препоручуjе се употреба 

модификованих предавања (добро структуирано, систематично и кратко представљање 

наjважниjих елемената теме/садржаjа), затим различитих врста презентациjе, демонстрациjе, 

студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима. 

Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је 

превасходно да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржава и подстакну их на 

активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају 

функцију подстицаја, мотивисања ученика за рад на њима. Поред материјала (филмови, слике, 
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приче, новински текстови...), то могу бити гостовања особа или посета установама. Избор 

подстицаја треба да одговара теми, узрасту ученика и њиховим интересовањима. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 

специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што различитије 

изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се 

ослањају на сопствене снаге, да развијају осећај компетентности у раду са подацима. Иако се 

очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан извор 

информација, треба их охрабривати да користе и друге изворе као што су књиге, старе 

фотографије и разговор са људима. 

Како би се што боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно 

jе, кад год jе то могуће, да се ученицима омогуће посете установама и институциjама у средини 

где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или 

професионална искуства у вези са темом коjа се обрађуjе. 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и 

наставне јединице у којима се она обрађује, потребно је формулисати исходе који су 

рефлексија исхода за крај разреда и индикатора међупредметних компетенција, а садрже 

специфичности везане за конкретну тему/проблем. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним 

индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано 

да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, 

како прикупљају податке, како бране своје ставове, како аргументују, евалуирају, документују 

итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују 

чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како 

ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да 

ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или 

критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере 

напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти 

рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу 

са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако 

треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 

да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
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11. Програм ваннаставних активности 

 
Правни основ: члан 42. Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", 

бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021). 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и 

ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и 

пријатељства, школа је дужна да реализује ваннаставнe активности ученика у области науке, 

технике, културе, уметности, медија и спорта. 

Основни циљ је откривање и подржавање дечијих/ ученичких  интересовања у оквиру 

образовно-васпитног рада с ученицима, успостављање сарадничких односа ученик-наставник, 

откривање склоности ученика, њихово професионално информисање и оспособљавање за 

друштвени живот. Ученици школе на принципу слободних  и добровољних опредељења, 

удружују  се у секције. Радом у секцијама задовољавају се интереси,  развијају се 

индивидуалне склоности и способности ученика. Организовано се испуњава део њиховог 

слободног времена стваралаштвом, игром и забавом. Потребно је да школа понуди 

разноврсност у оквиру осталих облика образовно-васпитног рада, како би деца слободно време 

користила смислено и у школи. Садржаји ваннаставних активности реализују се кроз секције 

и друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности.  

База  се претражује кроз три критеријума:  

• према области активности  

- Моралне вредности 

- Културне 

- Социјалне вештине 

- Традиција 

- Здравље 

- Интерклтурална 

- Свет рада 

- Животна средина 

- Наука  

- Спорт 

 

• према форми активности 

- Уметничке манифестације 

- Фестивали 

- Секције 

- Сајам, вашари 

- Практична активност 

- Излети, екскурзије 

- Хуманитарне акције 

- Радионице 

- Спортске манифестације 

- Такмичења, квиз 

- Клуб 

- Трибина 

- Истраживање 
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- Нешто друго 

 
База примера успешних ваннаставних активности постављена је на сајт Завода за 

унапређивање образовања и васпитања, на адреси: zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti. 

  Оне обухватају четири области аннаставних: 

- Научно - истраживачке 

- Културно - уметничке 

- Техничке 

- Спортско - рекреативне. 

 

Планови рада слободних и ваннаставних активности су саставни део годишњих 

планова рада наставника школе. Предвићено је фонд часова  1 час- недељно, год. 36 часова. 

Циљ реализације слободних активности ученика у школи је: 

- јачање образовно-васпитне делатности школе 

- подстицање индивидуалних склоности и интересовања ученика 

- садржајно и целисходно коришћење слободног времена 

- развијањеи неговање другарства и пријатељства 

 

               Реализација програма ваннаставних активности ученика одвија се кроз рад у секцијама: 

- драмска секција  

- рецитаторска секција  

- ритмичка секција 

- хор 

- саобраћајна секција 

- техничка секција 

- еколошка секција 

- ликовна секција 

- спортска секција 

- луткарска секција 

- животне вештине 

 

 

   Ученици су укључени и у рад ученичких организација :  

- Дечији савез  

- Подмладак Црвеног крста  

- Ученички  парламент (VII и VIII разред) 
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11.1. Програм рада драмско - рецитаторске секције 
 

Активности секције сe реализују кроз постојећи Програм,а у Дневнику секција се то и 

приказује и документује, као такво. Број часова у једној календарској школској години је 36 (и 

то један час у току недеље). 

  

По доношењу Плана рада секције и провере вербалних способности ученика 

активности обухватају следеће: 

- избор стихова и музике; 

- меморисање песама и драмских текстова; 

- слушање стихова са цд-а; 

- избор рецитација и вежбе правилног рецитовања; 

- читање одабраних песама,прозе, поезије; 

- драматизација басне; 

- увежбавање драмских текстова и рецитовања; 

  

У току школске године, у складу са Програмом секције и Школским календаром, 

одржавају се генералне пробе и јавне презентације и  приредбе, и то хронолошким следом: 

1. Прослава Нове године  

2. Школска слава - Св.Сава; 

3. Прослава 8.марта - Дана жена; 

4. Дан школе; 

  

Руководиоци секције, на крају школске године су у обавези да приложе и Годишњи 

извештај о раду секције. 
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11.2. Програм рада луткарске секције 
 

Циљеви и задаци садржаја програма 

• Развијање луткарске културе ученика кроз гледање и анализу луткарских представа, 

развијање луткарског доживљаја и изражавања, богаћење речника; 

• Потстицање на размишљање, активност и креативан луткарски рад; 

• Развој логичког мишљења; 

• Развијање луткарске културе ученика кроз гледање и анализу луткарских представа, 

развијање луткарског доживљаја и изражавања, богаћење речника; 

• Потстицање на размишљање, активност и креативан луткарски рад; 

• Развој логичког мишљења; 

• Буђење скривених емоција и њихово изражавање 

• Ублажавање и превазилажење треме (страха од јавног наступа), стидљивости.. 

• Развијање самопоуздања, комуникативности, сарадње и осећаја припадности групи 

и осећаја за тимски рад, солидарност, другарств 

• Развијање интелектуалних, вербалних и моторичких способности, пажњеи осећајаза 

простор; 

• Формирање позитивних особина личности. 

• Неговање толеранције, поштовања различитости и кооперативности, емпатичности, 

децентарције и инклузивног приступа, интерактивности. 

• Развијање и подржавање позитивних и очекиваних стилова живљења, посебно у 

циљу превенције и заштите деце од насиља (неговање ненасилних облика 

комуникације). 

• Формирање ставова, уверења и система вредности, развој 

• личног и професионалног идентитета, развијање свести и осећаја припадности 

држави Србији; 

• Маркетинг и презентација у циљу афирмације школе, подршци деце у лакшем 

прилагођавању и квалитетнијем животу и раду у истој. изражавање; 

 

Садржаји програма: 

- Упознавање са луткарском уметношћу и заједничко планирање рада 

- Избор представа, текста и подела улога 

- Израда лутака и сценографије 

- Распоредне пробе и увежбавање 

- Извођење представе, евалуација, праћење 
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План и програм рада луткарске секције 

Месец Садржај реализације - активност 

Септембар 

- Конституисање секције 

- Доношење плана рада секције 

- Провера вербалнихи  способности ученика 

- Избор сценарија и улога за прву луткарску представу(готове 

лутке) 

- Подела улога деци,читање текста 

Октобар 

- Гледање ТВ емисија  пример једне луткарске представе 

- Вежбе у читању улоге 

- Увежбавање представе 

- Учешће на приредби поводом пријема првака у Дечији савез 

Новембар 

- Гледање представе са ЦД-а и уочавањеевентуалних грешака 

- Избор нове представе, избор ликова,лутака 

- Подела улога деци, 

- Читање улога, увежбавање 

Децембар 

- Меморисање песама и драмских текстова 

- Меморисање редоследа извођења улога 

- Учешће на приредби поводом Нове године 

- Избор лутака за приредбу поводом „Светог Саве“ 

- Избор текста за наредну представу 

Јануар 

- Меморисање текстова у част Светог Саве 

- Проба лут.представе 

- Учешће на приредби поводом дана Светог Саве 

Фебруар 

- Избор лутака за представу за маме 

- Избор текста и сценарија за представу о мајци 

- Подела улога за представу 

- Увежбавање улога 

Март 
- увежбавање улога 

- Учешће на приредби поводом 8.марта 

Април 

- Гледање представаса ЦД-а после приредбе 

- Деца сама креирају лутке, режирају представу 

- избор деце за улоге,проба 

Мај 

- Увежбавање драмских текстова 

- Проба луткарске представе 

- Извођење представе за децу из вртића 

Јун 

- Нова проба поводомДана школе-избор најбоље представе 

- Увежбавање представе 

- Учешће на приредби за Дан школе 
Укупно 36 часова годишње 
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11.3. Програм рада саобраћајне секције 
 

Активности секције сe реализују кроз постојећи Програм, а у Дневнику секција се то и 

приказује и документује, као такво. Број часова у једној календарској школској години је 36 

(и то један час у току недеље). 

 Посебан акценат у реализацији је дат едукацији ученика са циљем да савладају основна 

саобраћајна правила и прописе. По доношењу Плана рада секције, активности обухватају 

следеће: 

1. Мере безбедности ученика на путу од куће до школе; 

2. Правилно кретање пешака; 

3. Упознавање саобраћајних објеката; 

4. Регулисање саобраћаја на раскрсници; 

5. Врсте саобраћајних знакова; 

6. Упознавање бицикла као саобраћајног средства; 

7. Вожња бицикла; 

8. Практична примена знања решавањем тестова из саобраћаја; 

9. Упознавање са школским полигоном, практична примена знања, вештине и 

спретности; 

 Секција повремено остварује сарадњу са Комитетом за безбедност саобраћаја СО Бор. 

Руководиоци секције, на крају школске године су у обавези да приложе и Годишњи 

извештај о раду секције. 
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11.4. Програм рада техничке секције 
 

Основни задатак је да пружи општу припрему за професионално оспособљавање 

ученика и њихово укључивање у друштвени живот и рад. То се постиже кроз откривање и 

развијање преосталих способности, склоности и интересовања ученика  и усмеравање на оне 

активности које ће послужити  као основ за изучавање одређених занимања. 

 Осим образовних где се ученицима пружају теоријска и практична знања, формирају се 

радне навике и радна култура. Оспособљавају се за правилно коришћење времена, снаге и 

материјала. Самопослуживање у школи и породици, навикавање на друштвено користан рад и 

производни рад. Развијање правилног односа према раду, љубави, свести о властитим 

обавезама и свесне радне дисциплине. Формирају се и хигијенске навике, психофизичке 

функције и способности, толерантност, комуникативност, упорност, критичност и естетски 

доживљај. 

 Рад техничке секције, у школској години остварује се у оквиру 36 часа. Ове активности 

се реализују по годишњем плану, у просеку са по једним часом седмично Годишњи извештај 

подноси  руководилац секције. 

  



Школски програм основног образовања 

225 

11.5. Програм рада ритмичке секције 
 

Циљ секције: 

- Развијање музикалности и осјећаја за ритам код ученика; 

- Развијање љубави према музици и плесу, 

- Развијање креативности код ученика и осјећаја припадности групи; 

- Програм рада секције: 

 Задаци секције: 

- Упознавање ученика са планом рада секције. 

- Одабир музичке нумере и осмишљавање кореографије за наступ на приредби 

поводом Дана државности; 

- Пријем првака 

- Увежбавање кореографије и плесних корака и припремање наступа. 

- Одабир музичке нумере и осмишљавање кореографије као и плесних корака за 

наступ на приредбама поводом Светог Саве и Осмог марта и Дана школе. 

- Увежбавање кореографије и плесних корака уз одабране музичке нумере. 

- Дружење уз музику и плес. 

- Анализа рада секције у току године. 
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11.6. Програм рада еколошке секције 
 

Законске промене у образовању обавезују школе да реализују еколошку едукацију у 

складу са школским плановима и програмом за очување животне средине. 

Програм заштите животне средине представља саставни део рада запослених у школи. 

 

Циљеви програма су:  

- развој еколошке свести и подизање нивоа еколошког знања ученика,  

- подстицање и формирање правилних навика и ставова ученика о заштити 

животне средине,  

- стварање квалитетних услова за учење, свестрани развој личности у уређеној и 

чистој  

- средини, уочавање значаја спречавања неповољних утицаја на животну средину. 

 

Задаци: 

- Стицање знања и формирање правилног односа према животној средини и 

њеној  заштити 

- Повећање степена знања о последицама загађене животне средине 

- Развијање правилног односа према природи и природним вредностима 

- Упознавање са могућностима оплемењивања уже и шире средине 

- Мотивисање ученика за учешће у еколошким активностима 

- Примена одговарајућих метода еколошке едукације 

 

Носиоци активности: одељењске старешине, предметни наставници, стручни 

сарадници, директор и запослени у школи, ученици, родитељи, реализатори пројеката, 

изложби, предавачи из НВО и институција, локалне заједнице. 

Садржаји овог програма реализоваће се током школске године кроз наставу појединих 

предмета и ваннаставне активности.  
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11.7. Програм рада ликовне секције 
 

Теме Циљ 
Оријентациони 

број часова 
Време 

Нова година 

Општи циљ ликовне секције је стварање 

услова за развој  дечије креативности, 

проширивање њихових знања и 

интересовања, које се надограђује на оно 

што се стиче током редовне наставе, као и 

дружење, разонода и игра са вршњацима. 

Разумевање и усвајање знања  

Оспособљавање ученика за креативно 

испољавање 

Оспособљавање ученика за самостално 

изражавање, доживљавање и разумевање 

дела ликовне уметности  

Подстицање и унапређење критичког 

мишљења, уметничког сензибилитета и 

укуса према делима ликовне уметности 

Развијање љубави према уметности и 

навикавање ученика за самостално 

коришћење средстава ликовне и 

примењене уметности 

Стицање знања о примењеној уметности 

Развијање маште, мисли и осећања 

ученика 

Изражавање осећања кроз ликовне и 

примењене уметности 

Подстицање и унапређење концентрације, 

пажње, памћења 

Подстицање на креативност и 

стваралаштво 

Ослобађање у експериментисању 

ликовном раду 

Стицање искуства и навика за колективни 

живот и рад 

Развој радних навика 

36 

IX, X, XI, 

XII, I, II, 

III, IV,V, 

VI 

Свети Сава 

8. март 

Дан школе 
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11.8. Програм рада музичке секције - хор 
 

Општи циљ ваннаставне активности хора је развијање интересовања за музичку 

уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. Развијање 

музичке способности и жељу за активним певањем и учествовањем у школсим ансамблима. 

Активности секције сe реализују кроз постојећи Програм, а у Дневнику секција се то и 

приказује и документује, као такво. 

 По доношењу Плана рада секције и провере  гласовних способности ученика, 

активности обухватају следеће: 

 - избор песама; 

 - анализа и учење текста одабраних песама; 

 - слушање песама са цд-а; 

 - вежбе правилног извођења  текста песама; 

 - вежбе правилног извођења  мелодије песама; 

 - увежбавањепокрета и ритма уз одабрану песму; 

У току школске године, у складу са Програмом секције и Школским календаром, 

одржавају се генералне пробе, јавне презентације и  приредбе, и то хронолошким следом: 

 1. Прослава Нове год.  

 2. Школска слава-Св.Сава; 

 3. Прослава 8.марта-Дана жена; 

 4. Дан школе; 

 Руководиоц секције на крају школске године је у обавези да приложи и Годишњи 

извештај о раду секције. 
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11.9. Програм рада спортске секције 
 

Теме Циљ и задаци 
Оријентациони 

број часова 
Време 

 

Атлетика  

Циљ је да се разноврсним моторичким  

активностима допринесе очувању здравља 

и развоју личности ученика, развијање 

моторичких способности умења и навика у 

складу са узрастним и индивидуалним 

карактеристикама, оспособљавање за 

самостално вежбање у слободно време,  

промовисање позитивних социјалних 

интеграција, развијање позитивне слике о 

себи, развијање креативности кроз покрет.                                                           

Задаци: развој свести о очувању здравља, 

подстицање раста и резвоја, утицај на 

правилно држање тела, развој моторике, 

формирање моралних квалитета, 

оспособљавање ученика да стечена знања 

примене у свакодневном животу. 

12 
IX, X, IV, V, 

VI 

 

Стони тенис    
12 

XI, XII, I, II, 

III, IV, V 

Мали 

фудбал 
12 

IX, X, XI, XII, 

I, II, III, IV, V, 

VI 
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11.10. Програм рада секције животних вештина 
 

Циљеви и задаци секције животних вештина  

Непосредно практично учешће ученика у активностима како би се оспособили за што 

самосталнији живот, изградили своју личност до највећег могућег степена и били задовољни 

својим постигнућима. 

Стицање знања и вештина у формирању културе становања, исхране, одевања, 

одржавања личне хигијене, бриге о здрављу, хигијене одеће и обуће и хигијене дома, 

намештање кревета, прања и пеглања веша, кувања, сервирања, правилне употребе техничких 

апарата у домаћинству, куповине, слободне активности ( прављење декоративних и 

употребних предмета и сл.) као и да интегришу стечена знања и вештине и формирају навике 

у складу са својим способностима и могућностима у вези са важним активностима у 

свакодневном животу 

 

Задаци секције животних вештина су: 

Стицање знања и вештина у вези са важним активностима у свакодневном животу и 

развијање способности примене стечених знања у областима културе становања, одевања, 

одржавања личне и опште хигијене, исхране, бриге о здрављу. 

- Развијање вештина и навика одржавања одеће и обуће, домаћинства, школе и 

околине 

- Развијање способности разумевања значаја очувања здравља и спречавања болести 

- Развијање знања о основним компонентама правилне исхране 

- Развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих оруђа, 

уређаја и материјала у домаћинству 

- Развијање способности разумевања новчаних вредности и самосталне куповине 

артикала 

- Развијање сарадничких способности, изградња пријатељских односа, способност 

слушања и уважавања мишљења других, способност изношења сопственог 

мишљења 

- Развијање интересовања и креативности за практичан рад 
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Табела 1: Програм рада секције животних вештина 

Месец Садржај активности Број часова 

IX 

Култура становања 

- Подела послова у домаћинству и школи и укључивање 

ученика (проветравање, распремање постеље,  

постављање стола,  одлагање одеће и обуће) 

- Упознавање са основним хигијенским захтевима 

становања, одржавање стамбеног и школског простора,  

неодржавање хигијене последице 

- Уређивање стана, куће, школе (оспособљавање за 

одржавање чистоће и уредности намештаја, уређаја,  

прибора) 

- Коришћење прибора и средстава за одржавање стана, 

школе, околине 

5 

X 

- Безбедно руковање апаратима у домаћинству (штитимо се 

од ватре,  плина,  струје,  воде… 

- Одржавање опште и личне хигијене ради спречавања 

разних болести (купање,  прање косе,  прање руку,  прање 

зуба,  употреба средстава за хигијену,  коришћење чистих 

пешкира,  четке-чешља,  четкице за зубе,  тоалет-папира) 

- Прикупљање и одлагање отпада у школи и домаћинству 

(селективно) 

4 

XI 

Култура одевања и обувања 

- Подела одеће (рубље,  одело) 

- Прање и слагање одеће 

- Пеглање одеће 

3 

XII 

- Различити материјали (приподни, вештачки)  

- Одржавање обуће 

- Одржавање одеће 

- Прибор и средства за одржавање одеће и обуће 

- Уклањање мрља са одеће 

6 

I 

- Избор материјала је веома важан 

- Читамо упутства на етикетама одеће и обуће 

- Прање различитих материјала 

3 

II 
Исхрана 

- Познавање и припремање намирница,  хигијена 
1 

III 

- Посуђе и прибор за припрему хране 

- Култура понашања за столом 

- Различите врсте намирница 

- Чување намирница 

5 

IV 
- Припремање сендвича 

- Воћни јогурт-састав, припрема 
3 

V 

Чување здравља 

- Мерење температуре 

- Појам болести и заразне болести 

- На здравље утичу: дуван,  алкохол,  дрога итд. 

- Чување здравља (исхрана,  хигијена,  спорт,  благовремена 

посета лекару) 

4 

VI 
Слободне активности 

- Израда употребних и декоративних предмета 
2 
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11.11. Програм рада Дечјег савеза 
 

Дечји  Савез полази од жеља, и интереса и потреба детета. Програм активности 

усмерава на остваривање срећнијег детињства и свестранијег развоја.  

             

Циљ: доприносити складном физичком, здравственом, интелектуално - радном, 

друштвено - моралном и естетском развоју детета, њиховом срећном детињству и  припреми 

за живот у савременом друштву. 

             

Задаци :  

- Стварати васпитне ситуације у којима ће детету бити приступачна најбоља остварења 

у култури, уметности, спорту. 

- Стварати услове и разноврсне организационе форме за игру деце и развијати 

стваралачке  способности. 

- Организовати  децу у  њиховом слободном времену ( задовољити интелектуалну 

радозналост деца). 

- Организовати децу у њиховом слободном времену (навикавати  децу да самостално и 

садржајно проводе своје слободно време). 

- Подстицати децу да трагају за новим садржајима (остваривање личних могућности и 

амбиција). 

- Заштити децу од регресивних васпитних метода и злоупотреба у породици, школи и 

друштву. 

- Омогућити деци да богате своју духовност, да изградјују еколошку свест и да свој 

патриотизам изражавају у практичним и друштвено корисним активностима.  

 

Основна начела :  

- Слобода избора и добровољност 

- Генерацијска и међугенерацијска повезаност 

- Демократичност 

- Схватање дечије игре као основног принципа који прожима све активности 

- Доследност у поштовању хуманих, научних, естетских и других критеријума при 

избору програма и активности 

- Васпитање деце на доказаним и универзалним, културним, моралним и  социјалним 

вредностима 

- Комуникацијска повезаност све деце без обзира на социјални статус родитеља, расну, 

националну, верску и другу припадност 
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11.12. Програм рада Ученичког парламента 
 

Укључивање ученика у живот и рад школе могуће је на много начина и кроз различите 

нивое, али је свакако најзначајније када се остварује на нивоу Ученичког парламента, чиме се 

потврђује равноправан и партнерски однос ученика и школе.  

Ученички парламент чини по два представника из седмог и осмог разреда основне 

школе и сваког одељења у средње школе.  

Обавеза формирања и садржај активности Ученичког парламента утврђен је Законом 

ради: 

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља 

и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану 

рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, 

избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим 

питањима од значаја за њихово образовање; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног 

сарадника и атмосфере у школи; 

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима Ученичког парламента; 

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

5)  предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

6) Ученички парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског 

одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог Закона. 

Чланове Ученичког парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске 

године.  

Чланови Ученичког парламента бирају председника и заменика председника, јавним 

гласањем на првој седници.  

Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе. 

Ученички парламент доноси Програм рада. 

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената. 

 

Циљ рада Ученичког парламента је да ученици на демократски начин активно 

учествују у раду школе. 

 

Задаци у реализацији Програма Ученичког парламента: 

- Оспособљавање ученика да схвате значај правила (норми и процедура) за 

функционисање друштвене заједнице и да самостално, сопственим понашањем 

доприносе квалитету друштвеног живота и рада, 

- Разликовање демократског од недемократског одлучивања 

- Разликовање непосредне и посредничке демократије 

- Указивање на факторе који одређују степен демократичности одлучивања. 

             Носиоци највећег броја активности јесу ученици чланови Ученичког парламента, 

наставник-руководилац Ученичког парламента, одељенске старешине завршних разреда, 

школски психолог и по потреби директор школе.  

Главни облик реализације су седнице Ученичког парламента, али се многе активности 

посредно реализују кроз часове грађанског васпитања, или кроз пригодне тематске радионице 

у сарадњи са школским психологом.  

 

 

 

                 Садржај реализације Програма Ученичког парламента 
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Активности Реализатор 
Облик 

реализације 
Месец 

- Избор ученика за Ученички парламент (по 

2 ученик из сваког одељења) 

- Избор 2 представника Ученичког 

парламента у:  

1) школском одбору 

2) тиму зa самовредновање квалитета рада 

школе  

3) тиму за развојно планирање  

4) тиму за обезбеђивање квалитета и развој 

школе 

- Израда Плана и програма рада и 

ускалђивање са Програмом Уније 

Ученичких парламената Србије 

- Правила понашања у школи 

- Упознавање са правлником о оцењвању у 

ОШ („Сл. гласник РС“ број 34/2019.) 

- Упознавање са правлником о оцењвању у 

СШ („Сл. гласник РС“ број 82/2015.) 

- Упознавање са правиа детета и ученика чл. 

79 Закона о основама система образовања и 

васптања  („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 

27/2018. – др. закони и 10/2019.) 

- Размазрање извештаја о остваривању 

годишњег плана рада школе сагласно чл. 

131 ст. 1 и чл. 88 ст.1 тч. 1 ЗОСОВ 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељенски 

старешина 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

 

IX 

- Учешће у раду на седницама Школског 

одбора 

- Разматрање Првилника о понашању и 

дисциплини ученика са давањем 

конкретних примедби и предлога за измену 

и допуну 

- Безбедност ученика 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељенски 

старешина 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

- седнице 

Школског 

одбора 

X, XI 

- Организовање хуманитарне акције 

- Успостављање сарадње са културним и 

образовним установама и организацијама у 

Бору 

- Сарадња са наставницима (критеријуми 

оцењивања, тешкоће у учењу и раду, помоћ 

у учењу) 

- Учешће у раду на седницама Школског 

одбора 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељенски 

старешина 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

- хуманитарна 

акција 

XII, I  

- Упознавање Ученичког парламента са 

извештајем о раду тима за заштиту деце / 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељенски 

старешина и 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

- радионице 

II, 

III,IV 
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Активности Реализатор 
Облик 

реализације 
Месец 

- Упознавање Ученичког парламента са 

извештајем о реализацији заштите и 

безбедности ученика у оновној и средњој 

школи 

- Организовање ваннаставних активности 

ученика 

- Сарадња са наставницима (критеријуми 

оцењивања, тешкоће у учењу и раду, помоћ 

у учењу) 

- Радионице са стручним 

наставницима/стручним сарадником на 

актуелне теме младих (адолесценција, 

насиље, болести зависности...) 

- Учешће у раду на седницама Школског 

одбора 

предметни 

наставници по 

предлогу и позиву 

ученика 

- руководиоци 

секција-

ваннаставних 

активности 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Школског 

одбора 

 

- Учешће у завршним припремама за 

обележавање матуре 

- Хуманитарна акција 

- Учешће у раду на седницама Школског 

одбора 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Разматрање предлога за измену и допуну 

програма рада Ученичког парламента 

- Упознавање Ученичког парламента са 

извештајем о раду тима за заштиту деце / 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Упознавање Ученичког парламента са 

извештајем о реализацији заштите и 

безбедности ученика у оновној и средњој 

школи 

- чланови 

Ученичког 

парламента 

- одељенски 

старешина 

- руководиоци 

секција-

ваннаставних 

активности 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

- седнице 

Школског 

одбора 

- хуманитарна 

акција 

 

V,VI 
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11.13. Програм рада Подмлатка Црвеног крста 
 

Циљ програма рада подмлатка Црвеног крста:  

- Омасовљење подмлатка организације Црвеног крста 

- Развијање хуманих односа међу ученицима 

- Развијање хигијенских и здравствених навика 

- Превенција болести зависности 

 

Задаци: 

- Мотивисатисање ученика на хуманост 

- Спровођење акција за помоћ угроженој деци 

- Организовање предавања и радионица 

Активности Носиоци активности 

Учлањивање нових чланова подмлатка организације Црвеног 

крста 

Наставник задужен за рад 

подмлатка Црвеног крста 

Акције везане за заштиту деце у саобраћају 
чланови подмлатка у 

сарадњи са ПУ-Бор 

Уређење школског простора чланови подмлатка 

Обележавањен значајних датума везаних за рад црвеног крста чланови подмлатка 

Хуманитарне акције прикупљања одеће и обуће чланови подмлатка 

Здравствена предавања у сарадњи са патронажном службом 

Дома здравља 

задужен наставник у 

сарадњи са Домом здравља 

Учешће у спортским активностима уз подршку Црвеног крста 
задужен наставник и 

чланови подмлатка 

Учешће на ликовним и литерарним конкурсима 
предметни  наставници и 

чланови подмлатка 

Акције везане за заштиту човекове средине чланови подмлатка 

 

Време реализицаји програма: У континуитету током  школске године 

  



Школски програм основног образовања 

237 

 

12. Програм професионалне оријентације 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика 

да стичу знања о себи и о свету рада, да што објективније процењују своје потребе, 

способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве одређеног занимања и 

могућности запошљавања и да на основу тога доносе одлуке о избору занимања, као и да што 

успешније планирају правце свог професионалног развоја. 

Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике 

оспособљавање, помоћ и подршку за самостално доношење одлуке о даљем школовању и 

избору занимања, сопственог развоја и будућег живота. У случају наше установе, рад на 

развоју компетенција потребних за живот у друштвеној заједници, оспособљавање за рад и 

занимање, потврђује успешност свих активности у сложеном процесу рехабилитације и 

интеграције деце са сметњама у развоју.  

Професионална оријентација ће се реализовати кроз упознавање, праћење и 

подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за 

усмеравање њиховог професионалног развоја, упознавање са светом рада и занимања, 

системом средњег образовања и васпитања и оспособљавање за самостално прикупљање 

потребних информација.  

За успех активности на професионалној оријентацији потребно је да ученици буду 

активни и оспособљени да што самосталније учествују у процесу доношења одлуке о даљем 

школовању и избору занимања. 

Током читавог основног образовања, ученике је неопходно оспособљавати и 

подстицати на: 

- размишљање о будућем занимању и животу после школе; 

- објективније упознавање сопствених особина; 

- упознавање потреба друштва за појединим занимањима. 

У условима рада и захтева који се потенцирају у нашој установи професионална 

оријентација је дуг процес припреме и прилагођавања ученика за нове улоге и обавезе и 

неопходно је да у том процесу учествују сви који могу да утичу на избор, а нарочито породица, 

која најснажније формира човека током целог његовог живота.  

 

Циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности 

ученика/ца до промишљене и реалне одлуке о наставку школовања и избору занимања, 

планирање будућности и укључивање у свет рада. 

 

Задаци програма професионалне оријентације: 

- упознати ученике са занимањима у школи и могућностима наставка школовања 

после завршетка основне школе; 

- помоћ у реалном сагледавању и процењивању сопствених особина, способности, 

вештина, интересовања, мотивације; 

- сензибилисање породице о значају даљег школовања и радног оспособљавања. 

 

Радно-  професионална оријентација (РПО) ученика остварује се кроз: 

- Сарадњу са одељењским старешинама, наставницима практичне наставе и 

психологом; 

- Рад у тиму за професионалну оријентацију школе; 

- Организовање састанака (са родитељима и ученицима) ради припреме за упис на 

радно оспособљавање наредне школске године и прикупљање социјалних података 

за будуће ученике. 
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Реализација програмских задатака из области професионалне оријентације остварује се 

у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих активности, а сви 

задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада Наставничког, одељењског и стручних 

већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког парламента. 
 

Садржај за реализацију Програма професионалне оријентације 
Активности Реализатор Облик реализације Месец 

Први задатак: Помоћ ученицима осмих разреда и 

њиховим родитељима при избору занимања 
 

 
 

- Формирање тима за професионалну оријентацију  

- Осмишљавање едукативних садржаја за ученике и 

родитеље  

- Припрема и реализација информативних разговора на 

часовима ОС о могућностима наставка школовања 

после завршене ОШ 

- Анкета за ученике о професионалним 

интересовањима и плановима 

- Психолошко испитивање личности и способности 

ученика у процесу ПО 

- Реализација родитељског састанка са темом: "Како 

мотивисати породицу и ученика за наставак 

школовања" 

Одељенске старешине 

завршних разреда, 

наставници стручних 

предмета и праксе у 

средњој школи, 

психолог школе 

Интервјуи, анкете и 

тестови; 

Предавања 

IX-XII 

Други задатак: Пружање подршке ученицима 

завршних разреда средње школе при запошљавању 
   

- Контактирање Службе за запошљавање 

- Организовање предавања у сарадњи са Службом за 

запошљавање  

- Писање биографије 

Одељенске старешине 

завршних разреда, 

психолог школе, 

стручни сарадник 

филијале НСЗ 

Стручни састанци, 

предавања, 

радионица/вежба 

II-IV 

Трећи задатак: Успостављање сарадње са 

заинтересованим привредним организацијама 
   

- Формирање тима за сарадњу Формулисање 

јединственог упитника за испитивање жеље за 

сарадњу са школом  

- Контактирање заинтересованих привредних 

организација 

- Анализа добијених резултата  

- Успостављање сарадње 

- Организовање и реализација посета предузећима и 

установама - реални сусрети са светом рада 

Одељенске старешине 

завршних разреда, 

наставници стручних 

предмета и праксе у 

средњој школи, 

Директор, психолог, 

представници 

заинтересованих 

привредних 

организација 

Стручни састанци, 

индивидуални 

разговори 

X-VI 

Четврти задатак: Обезбеђење брошура које ће 

садржати податке о занимањима у средњој школи 
   

- Припрема и штампање брошура  

- Дистрибуција брошура школама на региону 

Наставници стручних 

предмета и праксе у 

средњој школи, 

психолог 

Састанци тима за 

израду промо 

материјала; 

Израда и 

дистрибуција 

штампаног 

материјала 

I, V 

Пети задатак: Неговањеодноса радне дисциплине и 

одговорности према будућим обавезама 
   

- Појачан васпитни рад са ученицима завршних 

разреда на развијању осећаја одговорности и 

дисциплинованости 

- Мотивисање ученика и родитеља за даље школовање 

- Организоване посете кабинетима за стручну праксу у 

средњој школи 

- Организовање и реализација радионичарске 

активности у препознавању и подстицању осећаја 

личне одговорности 

Одељенске старешине 

завршних разреда, 

Наставници стручних 

предмета и праксе у 

средњој школи, 

психолог 

Часови Одељенске 

заједнице, 

Индивидуални 

разговори, 

Радионичарски рад 

I - VI 
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13. Програм здравствене заштите 

 

Програм здравствене заштите чини саставни део Школског програма. Здравствена 

заштита ученика је обавезна за сву децу школе.  

 

Циљ здравствене заштите изграђивање личности оспособљене да брине за сопствено 

здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире друштвене заједнице, развијање 

љубави и смисла за вредновање животне средине, подстицање младих на активно учешће у 

њеном очувању и унапређивању. 

Рад на реализацији Програма одвија се у оквиру: 

- редовне наставе, тј. Интеграцији здравствено-васпитних садржаја у програме 

разредне и предметне наставе 

- ваннаставних активности-спортских секција, акција за унапређење школског 

простора, као и простора око школе, акција посвећеној здравој исхрaни, здравим 

стиловима живота и др.  

- ваншколских активности,  сарадња са друштвеном заједницом, пре свега Домом 

здравља у Бору. 

Здравствена заштита у школи обухвата рад са ученицима, наставницима и родитељима. 

Здравствено васпитни рад са наставницима садржи образовање, стручно усавршавање и 

оспособљавање за рад на спровођењу задатака из области здравственог васпитања, непосредне 

заштите ученика, а нарочито из области менталне и школске хигијене. Садржаји здравственог 

рада са ученицима утврђени су у основама васпитног рада и у наставним програмима за 

поједине предмете. Ради здравственог образовања родитеља школа организује родитељске 

састанке и појединачне контакте, обиласке ученичких домова, посебна предавања и друго.  

 

Задаци програма здравствено-васпитног рада су: 

- стицање знања, формирање ставова и здравих навика у понашању, 

- Развојем хуманизације односа међу људима, 

- унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делује на здравље, 

- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика, 

- обезбеђивање услова за активну и садржајну сарадњу школе са установама и 

организацијама у области система здравствене заштите. 

 

Садржаји у реализацији програма: 

- Активности на обезбеђивању оптималних хигијенских услова у школи и њихово 

одржавање у току године 

- Систематски прегледи ученика према распореду здравствене заштите 

- Едукативна предавањa и радионице за ученике и родитеље на сродне теме у области 

здравствене заштите, хигијене и неговања здравих стилова живота, 

- Планско-аналитичке активности. 

Преглед оперативне разраде Програма сарадње са установама, организацијама у 

локалној заједници, са приказом активности, носиоца реализације, облика реализације и 

временском динамиком дајемо у наредном табеларном прегледу : 
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Садржаји реализације Програма здравствене заштите 

Активности Реализатор Облик реализације Месец 

Активности на обезбеђивању 

оптималних хигијенских 

услова у школи и њихово 

одржавање у току године 

 

 

 

- Редовно одржавање хигијене 

радног простора 

Хигијенско-техничка 

служба, директор 

Радне активности на 

одржавању хигијене 

простора и опреме у 

школи 

IX – VI 

- Периодично спремање школе – 

детаљно чишћење простора и 

дворишта школе 

Хигијенско-техничка 

служба, директор 

Радне активности на 

одржавању хигијене 

простора и опреме у 

школи 

VIII, I, VI 

Систематски прегледи ученика 

према распореду здравствене 

заштите 

 

 
 

- Систематски здравствени 

прегледи ученика (према узрасном 

календару здравствене службе) 

Здравствени центар, 

педијатријска служба, 

Одељенске старешине, 

родитељи, психолог 

Индивидуални 

здравствени прегледи 

(физикално 

педијатријски, 

офталмолошки 

биохемијски преглед), 

Индивидуални 

разговори 

IX – VI 

(према 

узрасном 

календару 

здравствене 

службе) 

- Систематски прегледи хигијене и 

здравља зуба ученика 

Здравствени центар, 

стоматолошка служба, 

одељенске старешине, 

родитељи, психолог 

Индивидуални 

здравствени прегледи 

(тријажни стоматолошки 

преглед), 

Индивидуални 

разговори 

IX – VI 

(према 

узрасном 

календару 

здравствене 

службе) 

- Систематски прегледи ученика 

завршних разреда у поступку 

оцене радних способности  

Здравствени центар, 

служба медицине рада, 

одељенске старешине, 

родитељи, психолог 

Индивидуални 

здравствени прегледи 

према протоколу 

процене радних 

способности 

V 

Едукативна предавањa и 

радионице за ученике и 

родитеље на сродне теме у 

области здравствене заштите, 

хигијене и неговања здравих 

стилова живота12 

 

 

 

Лична хигијена 
Одељенски старешина, 

предметни наставник 

Наставни час (у форми 

радионице) у оквиру 

програмских садржаја 

редовне наставе и 

продуженог боравка; 

IX – VI 

(према 

оперативним 

плановима) 

Болести прљавих руку 
Одељенски старешина, 

предметни наставник 

Наставни час (у форми 

радионице) у оквиру 
IX – VI 

 
12 Напомена: Активности ове групе су у значајној корелацији са програмским садржајима обавезних наставних 

предмета, часовима одељенског старешине, програмима рада продуженог боравка и корективно-превентивних 

вежби и програмом рада психолога. Садржаји едукативних предавања и радионица ће се прилагођавати према 

узрасним карактеристикама и могућностима ученика. Тим за реализацију програма здравствене заштите ће 

редовно пратити стање реализације програмских садржаја на теме у области здравља и здравствене културе. 
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Активности Реализатор Облик реализације Месец 

програмских садржаја 

редовне наставе и 

продуженог боравка; 

Демонстрација и приказ; 

Израда паноа 

(према 

оперативним 

плановима) 

Правилно држање тела  

Одељенски старешина, 

наставник физ. културе, 

лекар физијатар (према 

могућностима) 

Час корективних вежби, 

демонстрација;  

Израда паноа; 

Разговор 

IX – VI 

Правилна исхрана 
Одељенски старешина, 

предметни наставник 

Наставни час (у форми 

радионице) у оквиру 

програмских садржаја 

редовне наставе и 

продуженог боравка;  

Израда паноа; 

IX – VI 

(према 

оперативним 

плановима) 

Спречавање капљичних 

инфекција 

Одељенски старешина, 

предметни наставник, 

лекар (према 

могућностима) 

Предавање лекара (или 

предметног наставника);  

Видео приказ; 

IX – VI 

(према 

оперативним 

плановима) 

Хигијена уста зуба 

Одељенски старешина, 

предметни наставник, 

стоматолог (према 

могућностима) 

Наставни час (у форми 

радионице) у оквиру 

програмских садржаја 

редовне наставе и 

продуженог боравка; 

IX – VI 

(према 

оперативним 

плановима) 

Вакцинација 
Одељенски старешина, 

предметни наставник 

Предавање лекара (или 

предметног наставника);  
IX – VI 

Хигијена становања 
Одељенски старешина, 

предметни наставник 

Наставни час (у форми 

радионице) у оквиру 

програмских садржаја 

редовне наставе и 

продуженог боравка; 

Час одељенског 

старешине; 

IX – VI 

(према 

оперативним 

плановима) 

Едукативно 

предавање/радионица: Болести 

зависти  

Спољни сарадник 

(Здравствени центар, 

НВО), Психолог школе 

Предавање спољних 

сарадника – психолога;  

Радионичарска 

активност 

XI, XII, II, IV 

СИДА и друге полно преносиве 

болести 

Спољни сарадник 

(Здравствени центар, 

НВО), Психолог школе 

Предавање спољних 

сарадника – психолога;  

Радионичарска 

активност 

XI, XII, II, IV 

Едукативно 

предавање/радионица: 

Карактеристике пубертета 

Спољни сарадник 

(Здравствени центар, 

НВО), Психолог школе 

Предавање спољних 

сарадника – психолога;  

Радионичарска 

активност 

XI, XII, II, IV 

Едукативно 

предавање/радионица на тему у 

области репродуктивног здравља 

и разумевања полних разлика 

Спољни сарадник 

(Здравствени центар, 

НВО), Психолог школе 

Предавање спољних 

сарадника – психолога;  

Радионичарска 

активност 

XI, XII, II, IV 

Планско-аналитичке 

активности 
 

 
 

- Евалуација - анализа 

реализације програма за заштиту 

здравља деце за протеклу 

школску годину 

Тим, Наставници 

физичког васпитања и 

корективно-

превентивних вежби, 

Седница Педагошког 

колегијума; Седнице 

Наставнничког и 

Стручног већа; Часови 

IX 
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Активности Реализатор Облик реализације Месец 

Одељенске старешине, 

Психолог 

одељенског старешине; 

Радионичарски рад 

- Тријажни преглед 

постуромоторике и 

антропотеријска мерења ученика 

у школи 

Наставници физичког 

васпитања и 

корективно-

превентивних вежби, 

Одељенске старешине 

Часови физичког 

васпитања и корективно 

превентивних вежби, 

Индивидуална мерења и 

тестови 

IX 

- Систематизација и редовно 

ажурирање података о 

здравственом стању ученика 

Одељенске старешине, 

психолог 

Састанци тима, 

Унос и статистичка 

обрада података (у 

индивидуална досијеа 

ученика и сумарни 

извештаји) 

IX, X,  

III, VI 
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14. Програм социјалне заштите 

 

Програм социјалне заштите заснива се на интензивној сарадњи са локалном 

самоуправом, Центром за социјални рад и другима ( Црвени Крст, НВО ), како би се пронашле 

могућности за решавање материјалних, безбедносних и породичних проблема ученика. 

Велики број ученика у школи „Видовдан“ потиче из друштвено - маргинализованих 

породица, одраста са проблемима сиромаштва и занемаривања образовних потреба, због чега 

њихове породице остварују право на материјална давања у систему мера социјалне заштите. 

У овим породицама су често присутни проблеми девијантног понашања и поремећаји односа, 

чиме су највише погођена деца, тако да је неопходно спровођење интервентних мера и 

укључивање стручних служби у локалној заједници. Истовремено, једна четвртина ученика 

школе је са сложеним и/или вишеструким сметњама у развоју, због чега захтевају потребу за 

дневним услугама у локалној заједници. Улога Центра за социјални рад у обезбеђивању 

повољнијих социо - економских прилика је више од партнерске сарадње, обзиром да 

сарадници Центра морају бити редовно укључени у решавању свакодневних проблема 

ученика и њихових породица. 

Циљ у реализацији програма социјалне заштите је  

- развој безбедног окружења у коме ће свако дете остварити право да буде заштићено од било 

каквог облика насиља, 

- обезбеђивање повољнијих социо - економских прилика и услова за одрастање и редовно 

школовање ученика, кроз облике мера интервентне и супервизијске подршке, 

- развијање вредности: пријатељства, хуманости, сарадње и колегијалности 

Програм социјалне заштите треба да омогући активну подршку недостајућих стручних 

служби и установа у систему социјалне заштите у решавању социо - еконосмких прилика у 

породицама ученика школе.  

Задаци програма одређени су према областима сарадње школе са релевантним 

установама, службама и организацијама у систему социјалне заштите: 

- помоћ и подршка породицама ученика у остваривању права у области социјалне 

заштите; 

- обезбеђивање недостајуће стручне помоћи и подршке у спровођењу 

интервентних мера према социјалним и материјалним проблемима и потребама 

појединих ученика; 

- стварање услова за успешну реализацију посебних програма од значаја за рад 

установе; 

Задаци програма у оквиру Школе: 

- Формирање ставова о неприхватљивости насиља у школи и ван ње 

- Развијање толерантног односа према другима 

- Прихватање различитости 

- Ненасилно комуницирање 

- Обезбеђивање средстава из буџета и из других извора за спровођење програма 

 

       У реализацији Програма социјалне заштите Школа остварује сарадњу са 

релевантним установама и организацијама у локалној заједници, на основу јавних овлашћења, 

са перспективом проширивања садржаја и облика сарадње закључењем посебних протокола.     

Помоћ и подршку у спровођењу програма социјалне заштите обезбеђују: 

- Центар за социјални рад, у делу пружања стручне помоћи и подршке за решавање 

проблема социјално угрожених ученика и њихових породица, супервизијска подршка 

породицама ученика на хранитељству и стручна подршка у спровођењу интервентних 

мера за ученике са ризичним понашањима;  
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- Општинска управа општине Бор, са Одељењем друштвених делатности, са којим се 

административно уређују питања ученичког стандарда (регресирана исхрана и превоз); 

- Полицијска управа општине Бор, кроз посредовање у решавању проблема 

малолетничке деликвенције код појединих ученика; 

- Црвени крст – повереништво у Бору и Клуб за стара лица, при Центру за социјални рад, 

у спровођењу програма хуманитарних акција и подршке породицама социјално 

угрожених ученика;  

- Друштво за помоћ ментално недовољно развијених особа у делу обезбеђивања услуге 

дневни боравак у оквиру система социјалне заштите за децу која се не могу радно-

професионално оспособљавати; 

 

     Садржај програма социјалне заштите чине групе активности: 

- Активности на унапређењу материјалног положаја ученика; 

- Активности у сарадњи са установама у систему социјалне заштите; 

- Планско-аналитичке активности у праћењу социјалних прилика ученика. 

 

     Начин остваривања програма: 

- Опсервирање и идентификовање ученика са проблемима 

- Решавање проблема на нивоу: дете-школа-родитељ (информативни разговори и 

службено позивање у школу) 

- Укључивање школског полицајца 

- Укључивање Центра за социјални рад 

- Укључивање сарадње са локалном самоуправом и друштвеним организацијама 

- Пружање подршке ученицима из угрожених група: 

o деца у хранитељским породицама 

o деца са сметњама у развоју 

o деца у сиромашним породицама 

o деца у нефункционалним породицама 

o деца ромске националности 

o  

Пружање помоћи родитељима ради остваривања одређених права.Доминантан облик 

активности у сарадњи са установама у систему социјалне заштите јесу састанци на нивоу 

тимова и стручних служби.  

Носиоци активности су одељењске старешине, психолог, директор школе, секретар, 

чланови тима за заштиту од насиља, чланови инклузивног тима, родитељи, представници 

Центра за социјални рад и локалне самоуправе. 

Оријентационо време реализације је током школске године, зависно од одређених 

потреба ученика. 

Преглед оперативне разрада Програма сарадње са установама, организацијама у 

локалној заједници, са приказом активности, носиоца реализације, облика реализације и 

временском динамиком дајемо у наредном табеларном прегледу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај реализације Програма социјалне заштите 
Активности Реализатор Облик реализације Месец 

Активности на унапређењу 

материјалног положаја ученика 
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Активности Реализатор Облик реализације Месец 

- административни послови на 

обезбеђивању ученичког стандарда 

(регресирана исхрана и превоз); 

Општинска управа 

општине Бор, са 

Одељењем друштвених 

делатности 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

II - IV 

- опремање ученика за полазак у школу 

Донатори, директор 

школе, Одељенске 

старешине 

Тимски састанци; 

Набавка и расподела 

средстава за опремање 

ученика 

VIII, IX 

Активности у сарадњи са установама и 

организацијама у области социјалне 

заштите  

   

- пружање стручне помоћи и подршке за 

решавање проблема социјално 

угрожених ученика и њихових породица  

- спровођење интервентних мера за 

ученике са ризичним понашањима;  

Центар за социјални 

рад, Одељенске 

старешине, Тим за 

безбедност, психолог 

Тимски састанци; 

Индивидуални 

разговори; 

Обиласци породице; 

Током године, 

према потреби 

- супервизијска подршка породицама 

ученика на хранитељству 

Сарадници 

Министарство рада и 

социјалне политике –за 

програме хранитељства, 

одељенске старешине, 

психолог 

Тимски састанци; 

Индивидуални 

разговори; 

Облиасци породице; 

IX – VI 

(континуирано) 

- посредовање у решавању проблема 

малолетничке деликвенције код 

појединих ученика; 

Полицијска управа 

општине Бор, 

Одељенске старешине, 

психолог 

Презентације, 

радионице, анкете; 

Облиазак породице; 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

II – IV 

Током године, 

према потреби 

- спровођење програма хуманитарних 

акција и подршке породицама социјално 

угрожених ученика;  

Клуб за стара лица, при 

Центру за социјални 

рад, Црвени крст – 

повереништво у Бору, 

Одељенске старешине, 

сихолог 

Коресподенција и 

координација рада, 

индивидуални 

разговори, 

Током године, 

према потреби 

- обезбеђивање услуге дневни боравак у 

оквиру система социјалне заштите за 

децу која се не могу радно-

професионално оспособљавати; 

 

Друштво за помоћ 

ментално недовољно 

развијених особа 

Психолог 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

V, VI 

Планско-аналитичке активности у 

праћењу социјалних прилика ученика 
   

- прикупљње података за израду 

социјалне карте ученика 

Одељенске старешине, 

Психолог 

Састанци сарадника и 

одељенских 

старешина, 

Активности на терену 

(према потреби) 

VIII, IX, V, VI 

- систематизација података 

Психолог 

Састанци сарадника и 

одељенских 

старешина; 

Рад са базом података; 

VIII, IX, V, VI 

- разматрање и евалуација извештаја о 

реализацији програма социјалне заштите 
Тим, директор, психолог 

Стручно веће, 

Наставничко веће 
VIII, V, VI 
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15. Програм заштите животне средине 
 

Законске промене у образовању обавезују школе да реализују еколошку едукацију у 

складу са школским плановима и програмом за очување животне средине. 

Програм заштите животне средине представља саставни део рада запослених у школи. 

 

Циљеви програма су:  

- развој еколошке свести и подизање нивоа еколошког знања ученика,  

- подстицање и формирање правилних навика и ставова ученика о заштити 

животне средине,  

- стварање квалитетних услова за учење, свестрани развој личности у уређеној и 

чистој  

- средини, уочавање значаја спречавања неповољних утицаја на животну средину. 

 

Задаци: 

- Стицање знања и формирање правилног односа према животној средини и њеној 

заштити 

- Повећање степена знања о последицама загађене животне средине 

- Развијање правилног односа према природи и природним вредностима 

- Упознавање са могућностима оплемењивања уже и шире средине 

- Мотивисање ученика за учешће у еколошким активностима 

- Примена одговарајућих метода еколошке едукације 

 

Начин остваривања програма: 

- Уређење и оплемењивање учионица, кабинета, простора школе и дворишта 

- Уређење одељењских и школских паноа на тему загађења, заштите и уређења 

животне средине 

- Гајење биљака и животиња 

- Сакупљање секундарних сировина 

- Обележавање датума:  

                      16.октобар - Светски Дан здраве исхране 

                       3.новембар - Светски Дан чистог ваздуха 

                      21. март – Светски Дан воде 

                      25. март - Светски Дан заштите шума 

                      22.април - Дан планете земље 

                      31. мај - Светски Дан борбе против дуванског дима 

                       5.  јун – Светски Дан заштите животне средине и других еколошких дана 

- Значај рециклаже 

- Упознавање ученика са природним богатствима наше општине и њиховим 

очувањем 

- Посета изложби, едукација, радионица с темама о заштити животне средине 

- Укључивање у активности на нивоу града: предавања, пројекти, излети, 

обиласци 

- Праћење медија и информисање 

 

Носиоци активности су: одељењске старешине, предметни наставници, стручни 

сарадници, директор и запослени у школи, ученици, родитељи, реализатори пројеката, 

изложби, предавачи из НВО и институција, локалне заједнице. 
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Садржаји овог програма реализоваће се током школске године кроз наставу појединих 

предмета и ваннаставне активности.  
 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Светски дан 

заштите 

озонског 

омотача 

 

Дан заштите 

животиња 

 

Национални 

дан без 

дуванског дима 

 

Светски дан 

воде 

 

Светски дан 

заштите 

биодиверзитета. 

Природни 

ресурси 

Прикупљање 

материјала, 

израда 

постера на 

задату тему, 

презентација, 

истраживање, 

обрада 

података, 

решавање 

проблема 

извођење 

ѕакључака, 

дискусија, 

изложба 

радова 

Менторска улога 

наставника, 

омогућити 

подстицајну средину 

за рад и учење, 

сарадња, праћење, 

усмеравање, 

развијање потреба и 

могућности личног 

ангажовања у 

заштити животне 

средине 

Изложба радова 

ученика на 

задате теме, 

постављање 

едукативно – 

информативних 

постера у 

кабинету за 

биологију и у 

холу школе, 

презентација 

Разумеју улогу и 

значај личног 

ангажовања у заштити 

животне средине, 

стекну знања у вези са 

изворима и 

последицама 

угрожавања животне 

средине, схвате значај 

озонског омотача, 

изграде ставове, 

развијају знања и 

умења неопходна за 

заштиту животне 

средине, развијају 

еколошку, 

здравствену и културу 

живљења, постицање 

на тимски рад, схвате 

значај очувања 

биодиверзитета, 

упознају природне 

ресурсе и значај 

рационалног 

коришћења 

Птице Србије и 

обележавање 

викенда 

храњења птица 

Активно 

учешће у 

радионицама, 

тимски рад 

Упознавање ученика 

са птицама Србије  

Радионице на 

задату тему 

Да  ученици схвате 

значај птица у 

природи, 

разноврсност птица, 

развијају знања и 

умења неопходна за 

заштиту животне 

средине, да схвате 

значај одговорног 

односа према 

животињама 

Светски дан 

чистог ваздуха 

– Присуство 

прашине у 

ваздуху 

Извођење 

вежбе 

Упознати ученике са 

поступком вежбе и 

начином извођења 

Плочице 

премазане 

вазелином 

распоредити на 

различита места 

у школи и 

школском 

дворишту након 

4 часа покупити 

плочице, 

посматрати под 

лупом и извести 

закључке 

изграде ставове, 

развијају знања и 

умења неопходна за 

заштиту животне 

средине, схвате значај 

оувања ваздуха и 

основне изворе 

загађења, развијање 

еколошке свести 
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Дан планете 

Земље 

Активно 

учествовање 

у трибини, 

израда 

предмета од 

рециклираног 

материјала, 

учествовање 

у локалним 

еколошким 

акцијама 

Трибина – Заштита 

животне средине 

Радионица – Отпад 

и рециклажа 

припрема 

материјала, сарадња 

са локалном 

заједницом, 

организовање 

локалних еколошких 

акција 

Трибина – 

Заштита 

животне средине 

Радионица – 

Отпад и 

рециклажа 

Учешће у 

локалним 

еколошким 

акцијама 

изграде ставове, 

развијају знања и 

умења неопходна за 

заштиту животне 

средине, развијају 

еколошку, 

здравствену и културу 

живљења, развој 

еколошке свести, 

схватају значај и 

потребу очувања 

природних ресурса 

Разумеју улогу и 

значај личног 

ангажовања у заштити 

животне средине, 

стекну знања у вези са 

изворима и 

последицама 

угрожавања животне 

средине 

Дан заштите 

животне 

средине 

Извођење 

закључака и 

осврт на 

еколошке 

акције током 

године 

Праћење, опажање, 

закључивање 

Проглашење 

зеленог хероја 

школе 

Разумеју улогу и 

значај личног 

ангажовања у заштити 

животне средине, 

развој еколошке 

свести 
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16. Програм сарадње са локалном самоуправом (локалном заједницом) 

 

За успешну реализацију свих програма и облика рада неопходна је свеобухватна, 

активна и континуирана сарадња школе са локалном самоуправом, јавним установама, 

службама, организацијама. Бројне су установе, службе, организације у локалној заједници са 

којима Школа остварује активну и успешну сарадњу у реализацији програмских области. 

Према делокругу рада и предмету сарадње у локалној заједници разликујемо: 

1) Установе и организације у области здравствене заштите:  

- Здравствени центар Бор, са дечијим диспанзером и Развојним саветовалиштем, 

у области примарне здравствене заштите;  

- НВО 

2) Установе и организације у области социјалне заштите и решавању питања 

ученичког стандарда и материјалне сигурности:  

- Центар за социјални рад, у делу пружања стручне помоћи и подршке за 

решавање проблема социјално угрожених ученика и њихових породица и у 

спровођењу интервентних мера за ученике са ризичним понашањима;  

- Општинска управа општине Бор, са Одељењем друштвених делатности, са којим 

се административно уређују питања ученичког стандарда (регресирана исхрана 

и превоз); 

- Полицијска управа општине Бор, у реализацији едукативних програма за 

унапређење здравствено-безбедносне културе и посредовање у решавању 

проблема малолетничке деликвенције код појединих ученика; 

- Црвени крст – повереништво у Бору, у спровођењу програма хуманитарних 

акција и подршке породицама социјално угрожених ученика;  

- Друштво за помоћ ментално недовољно развијених особа у делу обезбеђивања 

услуге дневни боравак у оквиру система социјалне заштите за децу која се не 

могу радно-професионално оспособљавати; 

- Клуб за стара лица, при Центру за социјални рад, у реализацији хуманитарних 

програма и волонтерских акција ученика; 

3) Установе и службе у области образовања: 

- Предшколска установа „Бамби“ – Бор, основне и средње школе на подручју 

општине, корисници услуга додатне образовне подршке за децу и ученике 

школе; 

- Општинска Интерресорна комисија у поступку утврђивања потребе за додатном 

образовном подршком деце и ученика којима се препоручује подршка кроз 

школовање у нашој установи; 

4) Установе и организације у области културе, спорта и информисања:  

- Центар за културу са својим ресурсима, у организацији културних програма за 

ученике школе и обезбеђивању услова за јавну и културну делатност школе; 

- Музеј рударства и металургије, у организацији културних програма за ученике 

школе; 

- Народна библиотека, у обезбеђивању услова за реализацију едукативних 

програма и радионица за ученике школе; 

- Спортски савез општине Бор, са секцијом за ђачки и омладински спорт, који 

подржавају реализацију програма ђачког спорта и рекреативних програма за 

ученике школе; 

- Јавна установа спортски центар Бор, у пружању услуга бесплатне употребе 

градских базена за ученике са вишеструким сметњама у развојној групи и 

обезбеђивању просторно-техничких услова у припреми ученика школе за 

спортска такмичења; 
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- Регионална телевизија Бор и приватна телевизија „Сезам“, које пружају 

медијску подршку у реализацији јавне и културне делатности школе и помажу 

спровођење програма екстерног маркетинга школе; 

5) Установе и организације у финансирању делатности школе:  

Општина Бор, која покрива материјалне трошкове за успешно функционисање 

школе и даје подршку у реализацији јавних програма школе; Предузећа и 

појединци донатори  

6) Установе у области запошљавања и радно-друштвене интеграције ученика школе: 

- Д.О.О. „Јединство-Заштита“ – Бор, предузеће за радно-професионалну 

интеграцију и запошљавање особа са инвалидитетом, са подршком у 

обезбеђивању услова за запошљавање најуспешнијих ученика школе; 

- Национална служба за запошљавање – филијала Бор, у спровођењу дела 

едукативних програма у процесу професионалне оријентације ученика и 

обезбеђивању услова за привремено упошљавање свршених ученика школе кроз 

програме јавних радова; 

 

Сарадња школе са општином Бор, као оснивачем заузима посебно место у систему 

сложених међуинституционалних односа. Ова сарадња подразумева узајамна права и обавезе, 

утврђена конкретним законским решењима. Покривање материјалних трошкова и трошкова 

ученичког стандарда у непосредној је обавези и надлежности општине као оснивача, која 

својим локалним одлукама утврђује додатна права и могућности већих давања. Истовремено, 

школа је обавезна да према општини као оснивачу најмање два пута годишње подноси 

извештаје о реализацији програмских активности, односно да подноси извештаје о 

припремљености школе за рад (Годишњи план рада школе). Општина, као поверени посао 

Министраства просвете, науке и технолошког развоја, има надлежност спровођења 

инспекцијског надзора над радом установе. 

 

Школа има активно успостављена партнерства са свим образовним установама и 

закључене протоколе о сарадњи у пружању мера додатне подршке. Почев од школске 

2011/2012. године стручњаци школе пружају активну помоћ и подршку деци и ученицима са 

сметњама у развоју у другим образовним установама. Након закључења протокола о сарадњи 

са свим образовно-васпитним установама у Општини, последњих година Школа је 

интезивирала своје активности на отварању установе према грађанству са тенденцијом 

афирмације њене улоге на пословима сервисне подршке. Садржај ове сарадње дат је у три 

области: 

- помоћ школама у поступку израде Индивидуалних Образовних Планова за децу са 

израженим потешкоћама у развоју и процесу активне имплементације предложених 

мера и активности, 

- помоћ родитељима, кроз саветодавни рад и дефинисање програма педагошког 

деловања и 

- непосредна помоћ и терапијски рад са децом са потешкоћама у развоју, кроз видове 

индивидуалних вежби и савладавање „критичних“ програмских захтева у настави 

појединих предмета. 

 

Циљ програма сарадње са локалном самоуправом је обезбеђивање услова за 

свеобухватну програмску реализацију целокупне делатности школе. 

 

Задаци програма сарадње са локалном самоуправом (заједницом) 

• доследно спровођење законских и јавних овлашћења школе према локалној 

самоуправи и обратно; 

• обезбеђивање недостајуће стручне помоћи и подршке у спровођењу интервентних 

мера према проблемима и потребама појединих ученика; 
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• унапређивање услова рада; 

• афирмација места и улоге школе у локалној заједници, кроз активности сервисне 

подршке и програме јавне и културне делатности; 

• стварање услова за успешну реализацију посебних програма од значаја; 

 

Доминантан облик активности у сарадњи са установама у локалној заједници јесу 

састанци на нивоу тимова и стручних служби,  

 

Оперативна разрада Програма сарадње са установама, организацијама у локалној 

заједници, са приказом активности, носиоца реализације, облика реализације и временском 

динамиком садржан је у наредном табеларном прегледу : 
 

Садржај реализације Програма сарадње са локалном самоуправом 

Активности Реализатор Облик реализације Месец 

У сарадњи са установама и организацијама 

у области здравствене заштите:  
 

 
 

- редовни систематски прегледи и 

вакцинација ученика, у области примарне 

здравствене заштите;  

Здравствени центар Бор, 

са дечијим диспанзером 

и Развојним 

саветовалиштем, 

Одељенске старешине, 

психолог 

Тимски састанак, 

индивидуални 

прегледи, позив, 

писмо,... 

Према 

распореду 

ЗЦ Бор 

- активности у спровођењу програма 

превенције злоупотребе ПАС; 

НВО ,Одељенске 

старешине, психолог, 

ученици школе 

Радионице, анкете II - IV 

У сарадњи са установама и организацијама 

у области социјалне заштите  
   

- пружање стручне помоћи и подршке за 

решавање проблема социјално угрожених 

ученика и њихових породица  

- спровођење интервентних мера за ученике 

са ризичним понашањима;  

Центар за социјални 

рад, Одељенске 

старешине, Тим за 

безбедност, психолог 

Тимски састанци; 

Индивидуални 

разговори; 

Током 

године, 

према 

потреби 

- административни послови на обезбеђивању 

ученичког стандарда (регресирана исхрана 

и превоз); 

Општинска управа 

општине Бор, са 

Одељењем друштвених 

делатности 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

II - IV 

- реализацији едукативних програма за 

унапређење здравствено-безбедносне 

културе  

- посредовање у решавању проблема 

малолетничке деликвенције код појединих 

ученика; 

Полицијска управа 

општине Бор, 

Одељенске старешине, 

психолог  

Презентације, 

радионице, анкете; 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

II – IV 

Током 

године, 

према 

потреби 

- спровођење програма хуманитарних акција 

и подршке породицама социјално 

угрожених ученика;  

Клуб за стара лица, при 

Центру за социјални 

рад, Црвени крст – 

повереништво у Бору, 

Одељенске старешине, 

сихолог 

Коресподенција и 

координација рада, 

индивидуални 

разговори,  

Током 

године, 

према 

потреби 

- обезбеђивање услуге дневни боравак у 

оквиру система социјалне заштите за децу 

која се не могу радно-професионално 

оспособљавати; 

Друштво за помоћ 

ментално недовољно 

развијених особа, 

Психолог 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

V, VI 

У сарадњи са установама, организацијама 

и службама у области образовања 
   

- пружање услуга додатне образовне 

подршке за децу и ученике школе 

Инклузивни тим школе 

са члановима мреже; 

Предшколска установа 

Бамби – Бор, основне и 

Индивидуална 

настава, тестирање, 

анкета, тимски 

састанци на нивоу 

IX – VI 

континуитет 
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Активности Реализатор Облик реализације Месец 

средње школе на 

подручју општине 

координације рада 

малихтимова 

- утврђивања потребе за додатном 

образовном подршком деце и ученика 

којима се препоручује подршка кроз 

школовање у нашој установи 

Општинска 

Интерресорна комисија, 

психолог 

тестирање, анкета, 

тимски састанци на 

нивоу координације 

рада малихтимова 

IX – VI 

континуитет 

У сарадњи са установама и организацијма 

у области културе, спорта и информисања:  
   

- организација и реализација програма 

културних програма за ученике школе и  

- обезбеђивању услова за јавну и културну 

делатност школе 

Центар за културу, 

Музеј рударства и 

металургије, Народна 

библиотека, 

руководиоци програма 

културних активности у 

школи 

Јавни програм - 

приредба, радионица 

IX, XII, I,  

III, VI 

- организација и реализација програма 

ђачког спорта и рекреативних програма за 

ученике школе 

- употребе градских базена за ученике са 

вишеструким сметњама у развојној групи  

- обезбеђивање просторно-техничких услова 

у припреми ученика школе за спортска 

такмичења 

Спортски савез општине 

Бор, Јавна установа 

спортски центар, 

руководиоци програма 

спортских активности у 

школи, васпитач у 

развојној групи 

Групне и 

индивидуалне вежбе, 

Часови секција и 

рекреације; 

XI – IV,V 

- медијско промотивне активности школе, 

извештавање и репортаже 

- екстерни маркетинг школе 

Регионална телевизија 

Бор и приватна 

телевизија „Сезам“,  

Директор школе, 

задужени наставници, 

Извештај, прилог, 

репортажа; 

IX – VI 

(према 

потреби и 

ситуацији) 

У сарадњи са установама и организацијама 

у финансирању делатности школе:  
   

- активности на обезбеђивању материјално 

техничких средстава и услова за рад (јавне 

набавке) 

- foundrising активности – обезбеђивање 

донација за програмске активности и јавну 

промоцију школе 

Општина Бор, 

Предузећа и појединци 

донатори, 

административна 

служба, директор 

Извештај, тимски 

састанци, 

 

IX – VI 

(према 

плану 

набавки и 

потреби 

ситуације) 

У сарадњи са установама и организацијама 

у области запошљавања и радно-

друштвене интеграције ученика школе: 

   

- активности на обезбеђивању услова за 

запошљавање најуспешнијих ученика 

школе 

Д.О.О. „Јединство-

Заштита“ – Бор, 

предузеће за радно-

професионалну 

интеграцију и 

запошљавање особа са 

инвалидитетом 

анкета, 

Индивидуани 

разговори, сусрети са 

руководством школе; 

 

- спровођење дела едукативних програма у 

процесу професионалне оријентације 

ученикa 

 
Радионица, анкета, 

Индивидуани тест,  
IV, V, VI 
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17. Програм сарадње са породицом 

 

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте 

школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у 

непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља 

важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит 

детета централни интерес, како породице тако и школе. 

 

 Општи принципи система образовања и васпитања својом организацијом и садржајима 

обезбеђује: 

1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања  

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и 

васпитању. 

 

  Задаци :  

- информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања 

у рад Школе, 

- едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и 

образовања, 

- развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању 

ученика, 

- обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе, 

- остваривање позитивне  интеракције  наставник - родитељ, 

- обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се 

остварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе. 

  

 Начин и поступак остваривања: 

  

Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева 

укључивање породице у планирање,реализацијуи евaлуацију сарадње. Активности у оквиру 

сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе и Годишњег плана 

Школе и то кроз: 

  

- план рада Савета родитеља 

- план рада директора школе 

- план рада стручних сарадника 

- план Инклузивног тима 

- план Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- планове рада Стручног већа 

- планове Одељењских већа 

- планове Одељењских старешина 

- план рада секција 

- план професионалне орјентације 

- план здравствене превенције 
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Садржаји реализације програма сарадње са родитељима приказан је у табели: 

Област Активности 
Носиоци 

активности 

Временски 

план 
Начин остваривања 

Информисање 

родитеља и 

старатеља 

Дефинисање 

термина за 

Отворена врата за 

сваког наставника у 

школи 

Одељенске 

старешине 
 

У распореду часова 

дефинисани су термини 

отворених врата за све 

наставнике 

Дефинисање 

термина за 

Отворени дан 

сваког месеца у 

току школске 

године 

Директор  
У оквиру Годишњег 

плана рададефинисани су 

термини Отворених дана 

Уређивање 

садржаја огласне 

табле за родитеље 

Одељенске 

старешине, 

секретар, Директор 

континуирано 

током 

школске 

године 

Огласна табла са 

информацијама 

Реализација 

родитељских 

састанака 

Одељењске 

старешине, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

Родитељски састанци 

Укључивање 

родитеља/старатеља 

у наставне и остале 

активности школе  

Укључивање 

родитеља у тимове 

и пројекте који се у 

Школи реализују 

Тимови, Директор, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

Састанци и активности 

на нивоу Тимова 

Укључивање 

родитеља у 

организовање 

посета, екскурзија, 

излета. 

наставници и 

стручни сарадници 

Директор, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

Састанци, организационе 

активности 

Ангажовање 

родитеља као 

асистента у настави 

Директор, 

наставници, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

настава 

Присуство и/или 

укључивање 

родитеља/старатеља 

у организацији 

приредби, изложби, 

спортских, 

хуманитарних и 

других активности 

у Школи 

Наставници, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

ваннаставне активности 

Укључивање 

родитеља у Тимове 

за додатну подршку 

Инклузивни тим 

школе, Тим за 

додатну подршку 

детету 

континуирано 

током 

школске 

године 

Састанци Тима за 

додатну подршку детету 

Укључивање 

родитеља/старатеља 

Избор представника 

родитеља сваког 

Одељењске 

старешине, 
 Први родитељски 

састанак 



Школски програм основног образовања 

255 

у процес 

одлучивања 

одељења за Савет 

родитеља Школе 

родитељи у оквиру 

одељења 

Укључивање 

родитеља у рад 

свих тимова на 

нивоу школе 

(самовредновање, 

развојно 

планирање, сарадња 

са локалном 

заједницом и 

породицом и сл.) 

Директор Школе, 

Тимови, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

 

Састанци на нивоу 

Тимова 

Едукација и 

саветодавни рад 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Наставници, 

стручни сарадници, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

Интензивиран 

индивидуални рад са 

родитељима/старатељима 

ученика. 

Објављивање 

едукативне стране 

на сајту Школе 

Наставници, 

стручни сарадници, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

На сајту Школе налази се 

страна намењена 

информисању и 

едукацији 

родитеља/старатеља. 

Обезбеђивање 

коришћења 

школске 

библиотеке 

Наставници, 

стручни сарадници, 

родитељи/старатељи 

континуирано 

током 

школске 

године 

Родитељима је 

омогућено коришћење 

школске библиотеке. 

Организовање 

радионица и 

трибина за 

родитеље/старатеље 

 

континуирано 

током 

школске 

године 

Реализовање су трибине 

и радионице за 

родитеље/старатеље. 
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18. Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

 

Организација и реализација излета, екскурзије и наставе у природи за ученике наше 

школе у великој мери зависи од материјалног стања и могућности самих породица, броја 

ученика и саме организације. Дуги низ година нису биле организоване ексурзије, као и настава 

у природи.  

    У наредном периоду, Школа ће настојати да путем донација и у сарадњи са локалним 

установама и организацијама обезбеди материјална средства за организацију и реализацију 

излета за све ученике у школи, посебно за сваки ниво школовања. 

          Садржај програма подразумева реализацију једнодневног излета за ученике нижих 

разреда у непосредној околини Бора и обилазак природних локалитета и излетишта. За 

ученике виших разреда и ученике средње школе планира се једнодневно путовање у ширем 

подручју региона и обилазак природних локалитета и споменика културе.  

          Циљ је упознавање ученика са географским, историјским и културним локалитетима у 

околини Бора и/или ширем подручју региона, упознавање различитих облика рељефа, 

животињског и биљног света, историјских и верских објеката. доживљавање лепог у природи, 

развијању правилног односа према природи и њеном очувању. 

        Задаци једнодневног излета: 

- уочавање и опажање живе и неживе природе у непосредној околини,  

- развијање способности посматрања и уочавање богатства облика, боја, звукова и 

гласова у природи,   

- развијање спретности и кондиције у природи, боравак на чистом ваздуху ради 

очувања здравља, 

- Стицање нових знања, 

- Примена стечених знања на очигледним, природним објектима, 

- Развијање одговорног односа према окружењу, 

- Изражавање сопственог утиска. 

 

Као програм једнодневног излета предвиђен је обилазак: 

- за ученике од I до IV разреда – једнодневни излет у непосредној околини Бора, 

обилазак природних локалитета и излетишта (Брестовачке бање, Борског језера, 

Лазареве пећине, излетишта Саваче...) 

- за ученике од V до VIII разреда – једнодневни излет у посети познатом природном 

локалитету у околини Бора или ширем подручју региона (на пр. Злотска пећина, 

Врело Млаве, Сокобања, Ртањ, Лепенски Вир и сл.  ) 

  

 Као и ранијих година, ученици виших разреда,  ученици спортских и других такмичења, 

ће кроз одласке на такмичења и сусрете ученика, уколико буде прилика, истовремено 

реализовати део програма екскурзија и излета.  Такође, садржај једнодневног излета у оквиру 

верске наставе подразумева одлазак ученика виших разреда и средње школе у посету верским 

светилиштима и обилазак манастира и цркве у Тимочкој крајни, са циљем препознавање и 

упознавање верских објеката из наше културе, верске и историјске баштине, као и 

социјализацијe и дружењa ученика ван школе. Носиоци ове активности били би вероучитељи, 

Школа, остали запослени у школи и аутопревозник.  

           

Носииоци активности реализације и организације једнодневних излета, екскурзија или 

настава у природи јесу Школа, одељенске старешине, наставници физичког васпитања, и 

други запослени у школи, аутопревозник. 

Ова путовања би се реализовала током априла, маја или почетком јуна месеца.  
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19. Програм рада школске библиотеке 

 

Школска библиотека је неопходан и саставни део образовно-васпитног процеса који 

доприноси његовом развоју, унапређивању учења, стручног усавршавања и јавне, културне 

делатности школе. 

 Циљ програма рада школске библиотеке је да библиотечком грађом и информацијама 

библиотека у школи допуњује сва образовно - васпитна подручја различитим изворима 

сазнања. Школска библиотека својим ангажовањем доприноси унапређењу образовно 

васпитног рада у основној и средњој школи реализујући програм рада прилагођен наставним 

плановима и програмима. Применом одређених метода и облика рада укључује се у наставни 

процес, помаже у учењу, у стварању трајних навика и способности за коришћење различитих 

извора информација и систематски врши оспособљавање ученика за самосталан рад. 

 Школска библиотека је доступна и наставницима и ученицима са свим својим 

библиотечким фондом. Рад у библиотеци се одвија једном недељно,али и за потребе 

наставника и ученика. 

  

Програм рада школске библиотеке обухвата: 

• Образовно – васпитну делатност 

• Библиотечку – информацијску делатност 

• Културну и јавну делатност 

• Остале активности (сарадња са наставницима, психологом, директором и 

родитељима) 

 

 Образовно-васпитна делатност  подразумева следеће програмске садржаје: 

- планирање активности у раду са ученицима;  

- упознавање ученика са радом библиотеке;  

- упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за 

самосталнокоришћење књига, часописа, енциклопедија...;  

- пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе; 

- подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе; 

- подстицање код ученика развој способности проналажења, анализирања, примене и 

саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо 

комуникационих технологија 

- помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену 

знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу; 

- подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, 

учење и образовање током целог живота(препоручивање текстова за читање и 

разговор о прочитаним текстовима); 

- обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец школских 

библиотека, Дан писмености,...); 

- развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом; 

 

  Библиотечко-информациона делатност подразумева следеће програмске садржаје: 

- израда годишњег плана и програма рада библиотекара 

- уређење простора библиотеке - систематско информисање ученика и запослених о 

новим књигама, листовима, часописима;  

- припремање паноа и тематских изложби о појединим издањима, ауторима, 

акцијама, јубилејима, важним данима и догађајима и слично; 

- израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња); 

- упис ђака првака у библиотеку; 
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- сређивање и естетско уређење библиотеке; 

- сређивање књига  и ознака на полицама; 

- остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање...); 

- израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и 

самовредновање рада. 

 

 Културне активности подразумевају следеће програмске садржаје: 

- планирање културних садржаја за школску годину  

- сарадња са Градском библиотеком – планирање заједничких акција и пројеката 

(обележавање Дана писмености, Месеца књиге..) 

- израда текстова за интернет презентацију школе 

- представљање наше школе ученицима других школа; 

- сарадња са школама у општини и Градском библиотеком у вези са организовањем 

књижевних сусрета; 

- сарадња са школским библиотекарима других школа и Градском библиотеком у 

обележавању важних дана, годишњица, догађаја, 

- сарадња са Центром за културу у релизацији програма за ученике; 

- припремање и организовање прославе Светог Саве и Дана школе; 

- организовање књижевних сусрета  

 

 Сарадња са наставницима, психологом,директором и родиртељима подразумева 

следеће програмске садржаје: 

- набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне 

сараднике;  

- информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и 

педагошко-психолошке литературе;  

- сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набавци књига на Сајму;  

- подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе за израду 

пројеката/дечијих радова/домаћих задатака; 

- сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе; 

- оствариавње различитих видова стручног усавршавања за наставнике  

 

 Задаци рада: 

- промовише , развија и негује навику читања и самосталност ученика у читању,  

- развија информацијску писменост код ученика,  

- коришћење библиотеке код ученика и наставника, уз пружање помоћи ученицима 

при проналажењу и избору одговарајуће литературе,  

- стицање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду 

и расположивим изворима информација  

- води каталоризацију, класификацију библиотечке грађе и чува библиотечку грађу 

уз периодично резидира фонд. 
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Садржај 

програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Промовисање 

програма 

читања и 

културних 

догађаја 

изложбе, 

такмичења, 

постављеног 

паноа на задату 

тему 

Припремање 

материјала на 

задату тему, 

поставке паноа 

Анализирање 

потреба за 

информацијама  

и изворима 

знања ученика 

у образовном 

процесу школе 

На часовима 

одељењске 

заједнице у 

библиотеци 

Развијање културе 

читања код ученика, 

као и потреба навика 

и интересовања 

коришћења 

библиотечке грађе 

Обука ученика 

за коришћење 

кабинета и 

претраживање 

базе по 

различитим 

параметрима 

Упознавање са 

претраживање

м базе на 

рачунару 

Израда e – 

mailконтакта 

Обука у 

библиотеци 

Самостално 

коришћење и 

проналажење 

потребне књиге 

Старање о 

библиотечком 

фонду 

Преглед фонда 

библиотеке и 

упућивање на 

резидирање 

каталоризација,

класификација 

библиотечке 

грађе и чување 

и резидирање 

фонда 

Систематско 

праћење 

стицање услова за 

што непосреднији и 

једноставнији 

приступ 

библиотечком фонду 

и чување 

библиотечког фонда 

 

  



Школски програм основног образовања 

260 

 

20. Начини остваривања других области развојног плана школе који утичу 

на образовно - васпитни рад 
 

20.1. Програм рада Актива за развојно планирање 
 

Развојни план Школе за период 2021– 2024. израђен је на основама претходних 

развојних планова и у значајној мери представља континуитет развојног планирања. Резултати 

вредновања рада школе, прикупљени и анализирани кроз самовредновање и спољашње 

вредновање, показују да је у наредном периоду неопходно унапредити стање у областима 2) 

Настава и учење, 4) Подршка ученицима, 5) Етос и 6) Организација рада школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима. Заједничким радом Актива за самовредновање и Актива 

за развојно планирање према проблематичним областима квалитета рада школе формулисани 

су приоритетни развојни циљеви, од значаја за остваривање и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада. Тежиште у развојном планирању стављено је на активностима и 

мерама којима се унапређује образовно-васпитни рад и подршка ученицима школе, увођењем 

нових решења у наставном раду и учењу и обезбеђивањем савремених материјално-техничких 

ресурса за специјализоване облике помоћи и подршке ученицима са сметњама у развоју. 

Преглед развојних циљева, од значаја за остваривање школског програма и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, за период 2021-2024 дајемо кроз 

аналитички приказ: циљ, задаци, жељена промена и садржај реализације / активности. 

Развојни циљ: Унапређивање квалитета и примерености наставе, применом 

разноврсног дидактичког материјала, информационо-

комуникационих технологија ради боље очигледности, 

разумевања и већег учешћа ученика са сметњама у развоју 

Област: 2) Настава и учење 

Показатељ: 2.2) Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика 

Задаци у 

реализацији: 

- Активније користити расположиви фонд дидактичких средстава, 

материјала и савремених информационо-комуникационих 

технологија у наставном раду; 

- Повећати ниво ангажовања ученика у наставним и ваннаставним 

активностима 

Жељена промена: Квалитетнија настава, којом се подстиче интересовање и остварује 

учење примерено образовним могућностима ученика 

Садржај 

реализације / 

активности: 

- Обука и континуирано усавршавање наставника у примени 

савремених решења (методски поступци, употреба средстава 

асистивне технологије и аугментативне комуникације) 

- Планирање расположивих дидактичко-методичких решења у 

настави и учењу према индивидуално утврђеним образовним 

могућностима – настава оријентисана на ученика 

- Организација рада наставника према расположивим материјално-

технхичким ресурсима – распоред коришћења простора и опреме 

- Омогућити и остварити употребу разноврсних дидактичко- 

методичких решења у настави 

- Реализовати активности учења у разноврсним животним 

ситуацијама и условима према потребама наставног рада 
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Развојни циљ: Остваривање примереног и прилагођеног приступа у наставном 

раду са ученицима са сметњама у развоју према њиховим 

образовним потребама и могућностима учешћа, уз утврђивање 

неопходности и креирање одговарајућег ИОП-а 

Област: 2) Настава и учење 

Показатељ: 2.1) Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

Задаци у 

реализацији: 

- Унапредити квалитет и садржај припремања наставника за наставни 

час, осмишљавањем конкретних решења за диференцирани приступ 

ученицима према њиховим образовним потребама и могућностима 

учешћа; 

- Формирати базу наставних припрема и решења; 

- Подстицати размену примера добре праксе кроз активности 

хоризонталног учења 

Жељена промена: Веће ангажовање и активније учешће ученика у наставном раду 

Садржај 

реализације / 

активности: 

- Усаглашавање изгледа и садржаја евиденција о наставном часу; 

- Уредно и ажурно вођење евиднација о наставном часу 

- Континуирано праћење наставног рада и исправности у вођењу 

евиденција о наставним часовима (писане припреме) 

- Формирање базе наставних примера и решења – збирке готових 

писаних припрема,са вредношћу угледних решења према 

критеријумима битнијих наставних подручја и нивоима захтева у 

образовно-васпитном раду 

- Реализација угледних часова на одабране теме, по предлогу 

стручних већа 

- Организација и реализација тематских стручних већа у анализи 

проблема програмирања наставе и избора квалитетних дидактичко-

методичких решења 
 

Развојни циљ: Обезбеђивање могућности за обухват већег броја деце у образовно-

васпитни рад у школи 

Област: 4) Подршка ученицима 

Показатељ: 4.3) У школи функционише систем подршке ученицима из 

осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

Задаци у 

реализацији: 

- Проширење делатности школе увођењем развојне мешовите групе 

предшколског програма 

Жељена промена: Повећање могућности за обухват деце из осетљивих група, 

предшколске узрасне доби 

Садржај 

реализације / 

активности: 

- Формирање Тима за израду елабората за верификацију васпитно-

образовног рада развојне мешовите групе предшколског програма за 

рад са децом са сметњама у развоју 

- Израда елабората за верификацију васпитно-образовног рада 

развојне мешовите групе предшколског програма за рад са децом са 

сметњама у развоју 

- Прикупљање и сређивање пратеће документације за поступак 

верификације васпитно-образовног рада развојне мешовите групе 

предшколског програма 

- Подношење захтева за верификацију васпитно-образовног рада 

развојне мешовите групе предшколског програма и поступак 

верификације 
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- Обезбеђивање материјално-техничких услова и организација рада за 

реализацију васпитно-образовног рада развојне мешовите групе 

предшколског програма 

- Усклађивање Статута, Школског програма и Годишњег плана рада 

увођењем садржаја и активности васпитно-образовног рада развојне 

мешовите групе предшколског програма 
 

Развојни циљ: Развијен систем превентивних мера и интервентних активности 

којима се осигурава безбедност и мир ученика и запослених у 

ситуацијама непримереног реаговања и антисоцијалног 

понашања 

Област: 5) Етос 

Показатељ: 5.3) У школи функционише систем заштите од насиља 

Задаци у 

реализацији: 

- Обезбедити тимски и плански заснован приступ у раду са 

ученицима, посебно са израженијим променама у понашању и 

потешкоћама у прилагођавању 

- Оснажити запослене за интервентно поступање у ситуацијама 

изненадних и непримерених реаговавања појединих ученика са 

измењеним понашањем 

Жељена промена: Школа пружа безбедно и пријатно окружење за све ученике 

Садржај 

реализације / 

активности: 

- Усаглашавање оквирног плана активности и методологије у раду 

Тима за заштиту од насиља, дискриминације`, злостављања, у 

односу на потребе рада са ученицима са израженијим променама у 

понашању и потешкоћама у прилагођавању 

- Идентификовање ученика са појачаним ризиком у образовно-

васпитном раду и социјализацији и ревидирање њихових 

педагошких профила 

- Тимска израда ИОП по областима подршке, кроз детаљно 

структурирање окружења и осмишљавање стратегија поступања у 

критичним ситуацијама 

- Спровођење проактивно појачан рад одељенских зајендица и 

вршњачка едукација 

- Активности хоризонталног учења и размене у области тема 

препознавања и разумевања проблематичних понашања и 

бихејвиоралних интервенција у раду са ученицима са израженијим 

променама у понашању и потешкоћама у прилагођавању 

- Осмишљавање процедура поступања у интервнетим ситуацијама 

- Праћење и извештавање предузетих мера и ефеката 
 

Развојни циљ: Оснаживања кадровских и материјално-техничких ресурса школе 

ради доступности адекватних решења у наставном раду за 

квалитетнија постигнућа и остварење исхода ученика који имају 

сложене и вишеструке сметње у развоју, у складу са расположивим 

могућностима школе. 

Област: 6) Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима 

Показатељ: 6.4) Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе; 

6.5) Материјално-технички ресурси користе се функционално 
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Задаци у 

реализацији: 

- Сагледати стање расположивих могућности и актуелних потреба за 

дидактичким наставним средставима, материјалима и техничким 

помагалима за рад са ученицима са сметњама у развоју 

- Радити на обезбеђивању / набавци и изради савремених дидактичких 

наставних средстава, учила и асистивне опреме, у складу са 

материјалним могућностима школе 

Жељена промена: Квалитетна и стално доступна дидактичко-методичка решења, 

неопходна у наставном раду 

Бољи услови за рад и учење ученика са сложеним и вишеструким 

сметњама у развоју 

Садржај 

реализације / 

активности: 

- Идентификовање стања и приоритета у изради и набавци 

дидактичких наставних средстава, учила, асистивне и ИКТ опреме - 

План израде и набавке дидактичких наставних средстава материјала 

и асистивне опреме, у складу са индивидуалним потребама ученика 

- Формирање и каталогизација фонда дидактичких наставних 

средстава, учила, асистивне и ИКТ опреме (медијатека наставних 

средстава и учила) 

- Израда и осмишљавање дидактичких наставних средстава,  

материјала и учила, према конкретним потребама наставе и учења 

- Набавка дидактичких наставних средстава, учила, асистивне и ИКТ 

опреме, према приоритетном Плану  израде и набавке дидактичких 

наставних средстава  материјала и асистивне опреме, а у складу су 

материјалним могућностима школе 
 

Развојни циљеви (5), приоритетно значајни за унапређивање образовно-васпитног рада 

школе, саставни су део мера и планова којима се доприноси унапређењу квалитета образовно-

васпитног рада и детаљно су разрађени у документу Развојног плана школе, за период 2021-

2024, у складу са Законом и Посебним законом.  

Приоритетне области Развојног плана, у оквиру којих се остварују напред наведени 

развојни циљеви припадају следећим мерама и плановима:  

• мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 

на завршном испиту; 

• мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка; 

• мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима; 

• мере превенције осипања ученика; 

• друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 

• план припреме за завршни испит; 

• план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 

• план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

• мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 

• план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

• план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе; 

• план сарадње и умрежавања са другим школама и установама. 

 

 

У спровођењу Развојног плана и посебних мера и планова, којима се доприноси унапређивању 

образовно-васпитног рада установе Актив за развојно планирање ће бити у сталној 
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координацији и корелацији рада са Тимом за самовредновање рада школе, са циљем 

обезбеђивања повратних информација на основу остварених истраживања и прикупљених 

података кроз процес самовредновања рада Школе. Истовремено Актив ће сарађивати и са 

Активом за развој Школског програма у циљу обезбеђивања повратних информација и 

квалитета процеса планирања и програмирања образовно-васпитног рада 

 

20.2. Програм рада Актива Тима за самовредновање рада школе 
 

Самовредновање је процес саставног и континуираног праћења, анализирања и 

процењивања успешности сопственог рада. Знанствено утемељеним испитним материјалима 

проверавају се знања, компетенције и вештине ученика, а анализа резултата полазиште је за 

основ квалитета школе и успешности наставног процеса. 

Самовредновање започето анализом резултата спољашњег вредновања,наставља се 

анализом резултата пропратних упитника за ученике, родитеље и наставнике, а завршава 

одређивањем смерница за даљи развој школе. 

   

Циљеви и задаци Самовредновања: 

У циљу што прегледнијег и детаљнијег увида у само стање установе, квалитет,а свакако 

бољи учинак школе, иста би требала дефинисати циљеве свог самовредновања. У пракси се 

често могу сусрести следећи циљеви и задаци: 

• унапређивање квалитета школе као организације; 

• унапређивање квалитета наставника као професионалаца; 

• унапређивање постигнућа ученика, бољи резултати (оцене, завршни испити). 

• посматрање постојеће ситуације у школи (дијагностичка функција); 

• описивање функционисања школе као организације; 

• описивање процеса учења; 

• прикупљање информација о методологији и стратегијама учења у школи; 

• омогућавање доступности ученика информацијама. 

• препознавање иновативних метода (функције унапређивања); 

• мотивација запослених и ученика; 

Самовредновање школе нам користи како бисмо заједнички са свим субјектима унутар 

школе и спољним сарадницима могли: 

• препознати кључне снаге и слабости; 

• идентификовати приоритете за развојни план школе; 

• идентификовати подручја и квалитете које школа треба да садржи и које треба 

унапређивати; 

• прикупити показатеље квалитета рада за извештај о раду школе. 

 

Подручја Самовредновања 

С обзиром да се у процесу Самовредновања школа посматра у целокупној својој 

делатности, а не само кроз учење и наставу, тј. завршна постигнућа ученика, потребно је 

вредновати следеће аспекте школе: 

• Програмирање, планирање и извештавање 

• Настава и учење 

• Образовна постигнућа ученика 

• Подршка ученицима 

• Етос 

• Организација рада школе,управљање људским и материјалним ресурсима 

         Под аспектима се подразумева инфраструктура, финансије, менаџмент особља, 

карактеристике ученика који су се уписали у школу, подршка спољашњих и унутрашњих 

сарадника, спољашња и унутрашња комуникација. Главна подручја праћења процеса су 

курикулум, повратна информација ученицима, постигнуће и школска клима. 
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20.3. Програм рада стручног актива за развој Школског програма 
 

Задатак Стручног актива за развој Школског програма је да обезбеђује самосталност и 

флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних 

одлука. Стручни актив за развој Школског програма помаже наставницима да самостално 

креирају своје наставне програме на основу којих ће касније бити израђени планови за 

Годишњи план рада: 

- припрема нацрт Школског програма на основу наставног плана и програма 

- учествује у унапређивању Школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе 

- прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе 

- прати у сарадњи са директором и секретаром законске промене везане за Школски 

програм 

- израђује план рада за Годишњи план рада 

- повезује са Стручним активима за развој Школског програма са сродним и блиским 

школама 

- проучава могућности увођења новина којима се унапређује  васпитно образовни рад 

- формира мрежу сарадника ( по предметима) који учествују у припреми Школског 

програма 

- обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског 

одбора.  

     

Радом Стручних актива руководи председник кога бира директор школе.  

    Стручни актив за свој рад одговора Наставничком већу, директору школе и Школском 

одбору. 

    Наставничко веће може сменити члана, односно поднети захтев за смену председника 

Стручног актива директору школе, уколико није задовољан његовим радом. 

    Мандат члановима Стручног актива за развој Школског програма траје до доношења 

Школског програма и у току примене донетог Школског програма, односно до доношења 

новог Школског програма. 
 

 

20.4. Програм стручног усавршавања 
 

Законом о основама система образовања и васпитања прописана је дужност наставника, 

васпитача и стручног сарадника да се стручно усавршавају. Стручно усавршавање је обавезно 

ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно васпитног рада. 

Стручно усавршавање запослених регулисано је и Правилник о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. 

гласник РС“, бр. 109/2021).  

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално преиспитивање и 

развијање компетенција запослених на пословима образовања и васпитања ради квалитетнијег 

обављања посла и унапређивања развоја деце/ученика и нивоа њихових постигнућа. 

Обавезни део професионлног развоја јесте и стручно усавршавање које се остварује 

кроз различите активности дефинисане Правилником.  

Саставни део професионлног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено 

звање. 
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Стручно усавршавање запослених на пословима образовања и васпитања установа 

планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања и приоритетним 

областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: 

Министар).  

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу личних 

планова стручног усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања, развојног 

плана установе, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја 

о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета образовно-васпитног 

рада.  

Лични план стручног усавршавања запосленог на пословима образовања и васпитања 

сачињава се на основу самовредновања нивоа развијености свих компетенција за професију 

наставника, васпитача и стручног сарадника, односно компетенција директора и података из 

стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања. 

 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима: 

✓ Које предузима установа у оквиру својих развојних активности; 

✓ Савладавањем одобрених програма стручног усавршавања; 

✓ Учешћем на одобреним стручним скуповима; 

✓ Које предузима министарство надлежно за послове образовања, Завод за унапређење 

образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

Педагошки завод Војводине, центри за стручно усавршавање; 

✓ Које се организују у оквиру пројеката и програма васпитања и образовања на 

међународном нивоу и кроз пројекте мобилности; 

✓ Које предузима установа, а односе се на развијање партнерства са другим установама и 

развој праксе хоризонталног учења; 

✓ Које предузима запослени на пословима образовања и васпитања у складу са личним 

планом стручног усавршавања; 

✓ Које остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења. 

Стручно усавршавање јесте обавезна активност запослених на пословима образовања 

и васпитања утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље. 

 

Стално стручно усавршавање у установи остварује се:  

- извођењем угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења и 

других наставних, односно васпитних активности; 

- излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм 

стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са 

обавезном дискусијом и анализом; 

- приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, 

истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и 

дискусијом; 

- учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, 

пројектима мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и 

студијским путовањима и посетама, међународним програмима, скуповима и 

мрежама, заједницама професионалног учења, програму огледа, раду модел центра; 

- остваривањем активности у школи вежбаоници; 

- остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе; 

- активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој 

праксе хоризонталнох учења.  

 

Облици стручног усавршавања ван установе су: 

- програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке; 

- стручни скупови, и то: 
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1) конгрес, сабор; 

2) сусрети, дани; 

3) конференција; 

4) саветовање; 

5) симпозијум; 

6) округли сто; 

7) трибина; 

8) летња и зимска школа. 

 

У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има 

право и дужност да сваке школске године: 

- оствари најмање  44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру 

својих развојних активности; 

- похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или 

одобрени програм из Каталога програма стручног усавршавања; 

- учествује на најмање једном одобреном стручном скупу. 

 

Запослени на пословима образовања и васпитања систематично прати, анализира и 

вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и 

професионални развој и чува у одређеном облику податке о својој професионалној пракси 

(портфолио).  

На захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника- спољног 

сарадника, наставник, васпитач и стручни сарадник даје на увид свој портфолио 

професионалног развоја а директор на захтев просветног саветника и саветника- спољног 

сарадника.  

План стручног усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања је 

саставни део Годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе и 

резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе.  

 

 

 

20.5. Програм рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 
 

Један од темељних принципа система образовања и васпитања је аутономија образовне 

установе да кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и пројеката 

ради на унапређивању квалитета образовања и васпитања, у оквирима својих специфичности 

и услова локалне средине.  

Установа се самостално и у сарадњи са локалном самоуправом стара о обезбеђивњу и 

унапређивању квалитета услова за развој образовања и васпитања, обезбеђивању и 

унапређивању квалитета програма образовања и васпитања, свих облика образовно-васпитног 

рада и услова у којима се рад остварује. Обезбеђивање и унапређивање квалитета рада је опште 

важећи и перманентни задатак свих страна које учествују у креирању живота и рада образовне 

установе. Непосредну одговорност за обезбеђивање и унапређивање квалитета, 

самовредновање и стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање 

стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада има директор 

школе. У циљу ефикаснијег и свеобухватнијег спровођења овог посла директор, у складу са 

својим законским овлашћењима, именује Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.  

Делокруг рада Тима утврђен је Статутом школе и одређен комплексношћу стандарда 

образовања и васпитања, према нормативима квалитета у пет области13: постигнућа ученика, 

 
13 Члан 10 Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. 

закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 и 129/2021) 
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квалитет рада установе, квалитет уџбеника, компетенције наставника, васпитача и стручних 

сарадника и компетенције директора. Програм рада Тима остварује се готово у свим 

сегметнима живота и рада образовне установе, и обухвата следеће: 

− учешће у изради аката и докумената који се односе на обезбеђивање квалитета рада и 

развој Школе; 

− праћење примене прописа, Статута и других општих аката Школе, чија је примена 

важна за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

− учешће у припреми пројеката који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој 

Школе; 

− учешће у активностима којима се унапређују услови за обезбеђивање квалитета рада и 

развој Школе; 

− праћење активности у обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно – васпитног 

рада у установи; 

− праћење активности у планирању и остваривању међупредметних компетенција у 

наставном раду; 

− праћење стања реализације плана стручног усавршавања наставника и стручног 

сарадника; 

− старање о развоју компетенција наставника и стручног сарадника; 

− учешће у активностима вредновања резултата рада наставника и стручног сарадника; 

− учешће у активностима праћења и вредновања резултата рада ученика; 

− праћење стања спровођења и остваривања ИОП-а у оквиру активности Тима за 

инклузију; 

− учешће у активностима праћења остваривања Школског програма; 

− учешће у активностима  праћења реализације Годишњег плана; 

− учешће у активностима  праћења реализације Развојног плана; 

− праћење и анализирање резултата оствареног самовредновања и спољашњег 

вредновања; 

− израда План за унапређивање квалитета рада установе у областима дефинисаним 

стандардима квалитета рада установа, на основу извештаја о спољашњем 

вредновању14; 

− сарадња са стручним органима и другим странама у школи и ван ње у остваривању 

задатака из своје надлежности; 

− извештавање о свом раду који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег 

плана рада Школе. 

Утврђивање оперативне реализације програмских активности у раду Тима планираће 

се посебно, за сваку школску годину, у складу са актуелним приоритетима рада и развоја и 

планом активности на унапређивању рада и развоја, односно активности на вредновању 

квалитета рада школе. 

 

20.6. Програм рада Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 
 

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова 

који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и 

запошљавање. 

 
14 Члан 21, став 1 Правилника о вредновању квалитета рада установе („Сл. гласник РС“ бр. 10/2019) 
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Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, 

развијају се кроз наставу свих предмета, применљиве 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. 

 
Циљ: Динамичније ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова релевантних 

за различите реалне контексте који захтевају функционалну примену.  

Задаци:  

• Развој свих појединачних компетенција  

• Развој кроз наставу свих предмета  

• Примена у различитим ситуацијама при решавању проблема и задатака  

• Развој основе за целоживотно учење  

• Развој свих општих међупредметних компетенција за крај основног и средњег  

образовања и васпитања: 

1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Вештина комуникације  

3. Рад са подацима и информацијама  

4. Дигитална компетенција  

5. Решавање проблема  

6. Вештина сарадње  

7. Вештина за живот у демократском друштву  

8. Брига за здравље  

9. Еколошка компетенција  

10. Естетска компетенција  

11. Предузетничка компетенција 
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21. Програм безбедности и здравља на раду 

 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке акције школе, родитеља и 

локалне самоуправе усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду. 

Правилником о безбедности и здравља на раду одређени су поступци и начини 

обезбеђивања што сигурнијег и здравијег школског окружења. 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата поступке и правила којих се треба 

придржавати, a у циљу смањења ризика при свакодневном раду: 

− долазак на посао и обављање радних задатака мора бити у складу са важећим 

правилницима о правилима понашања у школи 

− радна места морају бити уредна, добро осветљена и чиста 

− хигијена радног простора и радних места мора се редовно, на задовољавајућем 

нивоу, одржавати 

− постављање намештаја, уређаја, апарата и очигледних наставних средстава која су 

уфункцији наставе мора бити у складу са прописаним нормативима 

− електричне, водоводне и топловодне инсталације морају бити исправне и 

свакодневноконтролисане, праћено њихово функционисање од стране домара. 

− школа има план евакуације, а путеви евакуације су јасно обележени, а у случају 

нестанка струје постоје сигурносна светла за која омогућују лаку евакуацију. 

− противпожарни апарати и уређаји морају бити контролисани једном годишње од 

надлежних лица 

− у случају елементарних непогода простор око школе и у школи мора бити 

обезбеђен, a постпци свих запослених у складу са посебним упутствима 

− сви запослени се одазивају позивима за обучавање из области безбедности и 

здравља на раду 

− за све уочене недостатке у спровођењу мера безбедности и здравља на раду прво се 

треба обратити непосредном руководиоцу 

Носиоци активности безбедности и здравља на раду: Агенција за безбедност и здравље 

на раду „М SISTEM" Ниш. 

 


