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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 свих врста и инвалидита. 

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 стурено 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 пресељена 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. 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. од 03. јуна 2010. године. Школа данас покрива 

територију Борског управног округа за средње образовање. 

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. 

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

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

образовно - васпитни рад се одвија по индивидуалним образовним плановима,а на основу 

претходно утврђених потешкоћа у учењу и процене развојних могућности (Закон о основама 

система образовања и васпитања „ Сл. гласник бр.88/2017. год. и  27/2018. године – други закони) 

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

разредно-предметна настава. 
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Средња школа као организациона целина ШОСО „Видовдан“ бави се оразовањем и 

васпитањем ученика лако ментално ометених у развоју за: 

 

             Средње стручно образовање у два подручја рада: 

1. текстилство и кожарство за образовни профил - конфекцијски шивач  у 

трогодишњем трајању (од 2018/2019. године) 

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

 

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“). 

 

Образовно - васпитни рад за ученике на дужем кућном или болничком лечењу1 

 

Правни основ: чл. 27. 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 

Школа може да организује образовно - васпитни рад као посебан облик рада за ученике 

на дужем кућном и болничком лечењу уз сагласност Министарства. 

За ученике који због већих здравствених проблема или хроничних болести не могу да 

похађају наставу дуже од три недеље, настава се организује у кућним условима, односно у 

здравственој установи. 

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да о потреби организовања наставе 

за ученика на дужем кућном и болничком лечењу обавести школу. 

Родитељ, односно други законски заступник има право да свом детету омогући стицање 

средњег образовања и васпитања код куће, уз обезбеђивање стварних трошкова образовања и 

васпитања. 

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да до краја наставне године 

писмено обавести школу у коју је ученик уписан о намери да за своје дете од следеће школске 

године организује наставу код куће. 

Школа из става 5. овог члана дужна је да организује полагање разредних испита из свих 

предмета у складу са планом и програмом наставе и учења. 

Средње образовање и васпитање код куће мора да обезбеди остваривање прописаних 

циљева, исхода и стандарда образовних постигнућа. 

 
1 Школа очекује добијање сагласности за ангажовање наставника за реализацију програма образовно-васпитног рада за ученике 

на дужем кућном или болничком лечењу 
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За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који стиче средње образовање и 

васпитање код куће остваривањем ИОП-а 2, образовање и васпитање код куће обезбеђује 

остваривање прилагођених циљева и исхода. 

Родитељ, односно други законски заступник може да поднесе писмени образложени 

захтев за организовање наставе на даљину, за сваку школску годину. 

О настави на даљину школа одлучује на основу свих услова потребних за овај вид 

образовања и васпитања. 

За организовање наставе на даљину школа подноси захтев Министарству за добијање 

сагласности за организовање наставе на даљину.  

Настава на даљину мора да обезбеди остваривање прописаних циљева, исхода и 

стандарда образовних постигнућа. 

За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом за кога је организована настава на 

даљину, а стиче средње образовање и васпитање остваривањем ИОП-а 2, настава на даљину 

обезбеђује остваривање прилагођених циљева и исхода. 

Школа води евиденцију о образовању и васпитању ученика на кућном и болничком 

лечењу, који стичу средње образовање и васпитање код куће и који стичу средње образовање и 

васпитање наставом на даљину. 

Евиденција из става 14. овог члана чини саставни део евиденције о ученику из члана 70. 

овог закона. 

Начин организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу прописује 

министар. 

Ближе услове за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код 

куће и наставе на даљину, прописује министар. 

  

Додатна подршка у средњој школи 

 

У условима организације и захтева образовно-васпитног рада у средњој школи 

прилагођавање је темељно успостављено на спровођењу програма наставе и учења, према 

развојним могућностима и образовним потребама ученика са сметњама у развоју, домиантно у 

сфери менталних способности. Додатно прилагођавање остварује се реализацијом наставе у 

одељењу са мањим бојем ученика (до 12, у настави опште образовних и стручних предмета, 

односно до 6 у реализацији практичне наставе). На овај начин се обезбеђује већи временски 

простор за утврђивање наученог, демонстрацију и ученичке радове, али и за индивидуализовани 

приступ и квалитетније усмеравање активности учења према ученицима са израженијим 

потешкоћама. У настави доминирају методи засновани на очигледности и већој примени 

демонстрације и ученичких радова и вежби. Коначно, за ученике са сложенијим сметама и 

потешкоћама, укључујући и проблеме у организацији и усклађивању понашања школа даје 

могућност да се образовно - васпитни рад остварује по индивидуалном образовном плану, уз 

могућност спровођења мера додатне подршке у складу са Законом. 

 

 

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 условеза максимални могућ развој, 

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

радно - професионалне и друштвене интеграције. 
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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
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1. Циљеви школског програма 
 

 

Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава 

ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, 

успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког 

запосленог за остваривање утврђених циљева. 

 

Циљеви образовања и васпитања, па и остваривања Школског програма су: 

 

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према 

насиљу; 

3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

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

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

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

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

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

мења; 

8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција 

и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и 

развојем савремене науке и технологије; 

10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

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

изражавања свог мишљења; 

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

12. развијање позитивних људских вредности; 

13. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства; 

14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

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

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 



Школски програм средњег образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          10 

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика 

17. традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

18. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

19. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

Циљеви средњег образовања и васпитања 

Средње образовање и васпитање остварује сe у складу са циљевима који су дефинисани 

законом којим се уређују основе система образовања и васпитања , а нарочито: 

 

1. развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву; 

2. развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 

3. оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања 

4. свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду; 

5. оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 

6. поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

7. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, 

способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења. 

 

Општи исходи и стандарди образовања и васпитања 

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

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

образовања и васпитања. 

 

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

образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

 

1. изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2. прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3. користи српски језик, односно језик нациналне мањине и страни језик у зависности од 

културног наслеђа и средине, потреба и интересовања; 

4. ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности 

према свом животу, животу других и животној средини; 

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

6. зна како да учи; 

7. уме да разликује чињенице од интерпретација; 

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

свакодневним ситуацијама; 

9. поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10. одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 
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11. ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, 

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

растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

12. покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 

приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 

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

личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 

14. схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема 

разуме да нису изоловани 

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

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

књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-

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

садржаје рада. 

 

Стандарди образовања и васпитања 

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши 

процена квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 

 

- стандарди постигнућа ученика; 

- стандарди квалитета рада установе; 

- стандарди квалитета уџбеника; 

- стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 

- стандарди компетенција директора. 

 

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односена 

сваки ниво, циклус, врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул. 

 

Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода 

образовањаваспитања по нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, односно 

образовним профилима. 

Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима,односно 

модулима, на основу општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа. За 

ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитетадругих разлога то 

потребно, као и ученицима са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да 

се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја. 

 

Кључне компетенције за целоживотно учење 

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су 

потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и 

запошљавање. 

Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

- комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми; 
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- комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине 

посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, 

као и интеркултурално разумевање; 

- математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, 

разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе 

(медицина, транспорт, комуникације и др.); 

- дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

- учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, 

управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би 

се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина 

у различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи; 

- друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно 

учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском 

учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама; 

- осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 

креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и 

управљање пројектима; 

- културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних 

идеја, искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, ликовна 

уметност и друго. 

- компетенције осим оквира традиционалних школских предмета, обухватају и ангажују 

школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем 

и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно 

остварују своје грађанске улоге. 

 

 Опште међупредметне компетенције 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају 

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

решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и 

развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно 

учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај средњег образовања и васпитања у Републици 

Србији, су: 

- компетенција за целоживотно учење; 

- комуникација; 

- рад са подацима и информацијама; 

- дигитална компетенција; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 
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- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини; 

- естетичка компетенција; 

- предузимљивост и предузетничка компетенција. 
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2. Назив, врста и трајање свих врста програма образовања и 

васпитања која школа остварује и језик на коме се остварује 

програм 
 

 

Средња школа као организациона целина ШОСО „Видовдан“ бави се образовањем и 

васпитањем ученика лако ментално ометених у развоју за: 

 

Средње стручно образовање у два подручја рада: 

1. текстилство и кожарство за образовни профил конфекцијски шивач у 

трогодишњем трајању 

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

трајању 

 

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

предметна настава. 
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3. Обавезни и изборни предмети по образовним профилима и разредима 

 

3.1. Oбавезни, изборни предмети и остали облици рада 
 

3.1.1. Обавезни предмети трогодишњег образовања у подручју рада текстилство и кожарство образованог профила конфекцијски шивач 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 
Разредно часовна 

настава Наст

ава у 

блок

у год. 

Разредно часовна 

настава Наст

ава у 

блок

у год. 

Разредно часовна 

настава Наст

ава у 

блок

у год. 

Разредно часовна 

настава Наст

ава у 

блок

у год. 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност   70   2  70   2  64   6  204   

2. Математика 2  70   2  70   2  64   6  204   

3. Физичко васпитање 2  70   2  70   2  64   6  204   

4. Уређење друштва           2  64   2  64   

 Текстилна влакна 2  70             2  70   

6. Познавање материјала      2  70   2  64   4  134   

7. Машине и алати 2  70   2  70        4  140   

8. Практична настава  18  630   18  630   18  576   54  1836  

9. Технологија шивења 2  70   2  70   2  64   6  204   

Укупно Б: 12 18 420 630  12 18 420 630  12 18 384 576  36 54 1224 1836  

Укупно Б: 30 1050  30 1050  30 960  90 3060  

Укупно часова на годишњем 

нивоу: 
1050 1050 960 3060 
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3.1.2. Обавезни предмети трогодишњег образовања у подручју рада машинство и обрада метала образовног профила бравар 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

(теорија, практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о

к
у

 

го
д

. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о

к
у

 

го
д

. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о

к
у

 

го
д

. 

Разредно часовна 

настава 

Н
ас

та
в
а 

у
 б

л
о

к
у

 

го
д

. 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 2  70   2  70   2  64   6  204   

2. Математика 2  70   2  70   2  64   6  204   

3. Физичко васпитање 2  70   2  70   2  64   6  204   

4. Уређење друштва           2  64   2  64   

5. Технологија рада 2  70   2  70   2  64   6  204   

6. 
Техничко цртање са машинским 

елементима 
     2  70   2  64   4  134   

7. Основе машинства 2  70             2  70   

8. Практична настава  18  630   18  630   18  576   54  1836  

9. Материјали и обрада метала 2  70   2  70        4  140   

Укупно Б: 12 18 420 630  12 18 420 630  12 18 384 576  36 54 1224 1836  

Укупно Б: 30 1050  30 1050  30 960  90 3060  

Укупно часова на годишњем 

нивоу: 
1050 1050 960 3060 
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3.1.3. Изборни предмети трогодишњег образовања  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Грађанско васпитање 1 35 1 35 1 32 3 102 

Верска настава 1 35 1 35 1 32 3 102 

УКУПНО: 1 35 1 35 1 32 3 102 

 

 

3.1.4. Обавезни остали облици образовно-васпитног рада 

 ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД УКУПНО 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 
Настава 

у блоку 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Настава 

у блоку 
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Настава 

у блоку 

НЕДЕЉНО 

 

ГОДИШЊЕ 

 

НАСТАВА У 

БЛОКУ 

 

ЧОС 1 37  1 37  1 34  3 108  

Допунска настава 1 до 60  1 до 60  1 до 60  3 до 180  

Коретивни рад 1 до 90  1 до 90  1 до 90  3 до 180  

Пракса и практичан рад   60   60   60   180 

УКУПНО: 3 до 187 60 4 142 60 8 130 60  414 180 

УКУПНО: 202 202 190 594 
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3.1.5. Остваривање програма по недељама 

 I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 32 

Настава у блоку 2 2 2 

Обавезне ваннаставне 

активности 
2 2 2 

Завршни испит / / 3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

3.1.6. Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године предвиђени за трогодишње образовање у свим подручјима 

рада 

Излети и екскурзије 
ОР  РАЗРЕД 

      часова 

I РАЗРЕД               

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго) до 3 дана до 3 дана до 5 дана 

до 5 

наставних 

дана 

Друштвене активности (ученички парламент) 30-60 часова годишње 

Културне активности  школе 15-30 часова годишње 

Друштвено користан рад 2 радна дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе* 
до 60 часова годишње 

Излети и екскурзије 2 часа недељно 

 *Школа организује након опредељивања ученика путем анкетe
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4.  Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања, 

начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и 

програма,програма других облика стручног образовања и врсте 

активности у образовно васпитном раду 
 

 

 Наставни планови и програме средњег стручног образовања чине опште образовни 

предмети, стручни предмети и практична настава. Настава је организована као предметно – 

разредно - часовна. 

 Настава опште образовних предмета реализује се путем теорских часова у учионицама 

опште намене са целим одељењем. 

 Настава стручних предмета реализује се путем теоријских часова у учионицама опште 

намене са целим одељењем. У случају да је услед мањег броја ученика одељење формирано као 

комбиновано (ученици оба образовна профила чине једно одељење), онда се на часовима 

стручних предмета и практичне наставе одељење дели на групе по образовним профилима. 

 Практична настава реализује се у школски радионицама (браварска, кројачка). Обе 

радионице су оптимално опремљене одговарајућим прибором,алатом и машинама.Настава се 

реализује са целим одељењем. Уколико у одељењу има више од шесторо ученика истог 

образовног профила,одељење се дели на групе како би се испоштовала законска регулатива. У 

оваквој ситуацији подела одељења на групе ближе се дефинише Годишњим планом рада школе. 

У реализацији наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним могућностима и 

способностима ученика. За све ученике који не могу да прате наствне планове и програме за лако-

ментално ометене ученике израђују се ИОП-и 2, ови планови представљају саставни део 

школског програма и налазе се у његовом прилогу. За ученике са инвалидитетом по потреби 

врши се и физичко прилагођавање простора и инвентара. 

  

 Прописани наставни планови и програми и други програми у средњем образовању 

реализују се уз поштовање принципа научне заснованости, прилагођености наставе 

могућностима ученика, систематичности, очигледности, индивидуализације, социјализације, 

повезаности теорије и праксе и трајности усвајања знања, вештина и навика.Узимајући у обзир 

све ове принципе, а ради остваривања свих прописаних наставних планова и програма као и 

програма других облика стручног образовања кроз наредне табеларне приказе дефинисани су: 

циљеви, задаци, исходи и начин реализације програма предмета. 

 Док се глобалним годишњим  и оперативним месечним планирањем наставника ближе 

одређују наставне методе и  средства, облици рада као и активности којима се остварују 

програмски садржаји предмата. 
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4.1. Програми рада – заједничких обавезних наставни предмета у средњем стручном образовању 
 

 

4.1.1. Програм рада СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ за ПРВУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Књижевност 

Циљ наставе српског језика и књижевности је васпитање, 

образовање и оспособљавање лако ментално ретардираних ученика 

као самосталних и културних личности, богатог и оплемењеног 

емоционалног живота, са усвојеном елементарном књижевном и 

језичком културом. 

Циљеви наставе српског језика и књижевности, пре свега су: 

- Развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног 

усменог и писменог изражавања; 

- оспособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и 

процењивање уметничко-естетских порука насталим у различитим 

историјским периодима; 

- оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и 

разумевање порука средстава масовне комуникације; 

- изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за 

колективни живот и рад; 

- богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање 

смисла за лепо и складно; 

- развијање љубави према књижевности и оспособљавање за 

самостално коришћење књигом; 

- развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене 

способности у циљу стварања позитивне слике о себи. 

34 
IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, 

V, VI 

2. Језик 18 IX, X, XI, XII, II, III, IV 

3. Култура изражавања 18 IX, XII, I, II, IV, V, VI 
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Теме Исходи Начин остваривања 

1. КЊИЖЕВНОСТ 

Природа и смисао 

књижевности 

- разликује врсте уметности и њихова изражајна средства 

- објасни појам и функцију књижевности као уметности и однос књижевности и 

других уметности 

- уочава усмену и писану књижевност као уметност 

- познаје књижевне родове и врсте и разликује њихове основне одлике 

- одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и идеју у књижевном делу 

- износи своје утиске и запажања о књижевном делу, тумачи његове битне чиниоце 

и вреднује га 

Наставни садржаји се реализују применом 

монолошко- дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз  

максималну примену очигледних средстава. 

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 остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење 

напредовања ученикаје континуално током 

целе школске године. Оцењивање је 

формативно-сумативно. Наставни садржаји 

су у корелацији са предметима српски језик 

и књижевност-музичка култура-друштвене 

дисциплине. 

Књижевност старог века - чита текст као целину и презентује га 

- разуме прочитано 

-наведе основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима 

књижевности старог века 

- објасни универзалне поруке књижевности старог века 

- развија склоност ка уметничком доживљају и вредности у књижевности 

Средњовековна књижевност - чита текст као целину и презентује га 

- разуме прочитано 

- објасни значај рада Ћирила и Методија 

- наведе најстарија словенска писма (глагољица и ћирилица) 

- именује ауторе и дела 

- објасни значај средњовековне књижевности за српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно припремање путем истраживачких 

задатака 

Народна усмена 

књижевност (епска народна 

поезија, лирска народна 

поезија, лирско-епска 

народна поезија и народна 

проза) 

- чита текст као целину и презентује га 

- разуме прочитано 

- разликује народне лирске, епске и лирско-епске песме 

- разликује врсте народне прозе: бајку, басну, приповетку, народне умотворине 

- уочи одлике усмене уметности речи (колективност, варијантност, 

формулативност) 

- процењује етичке вредности изнете у делима народне књижевности 

- тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже, композицију и поруке у одабраним 

делима 

- упореди уметничку интерпретацију стварности и историјске чињенице 
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Лектира  - чита текст као целину и презентује га 

- разуме прочитано 

- уочава главне јунаке, радњу, време и место догађаја 

- упознаје књижевно стваралаштво песника, писца 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке у обрађеним делима 

- развија критички став и мишљење при процени поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

2. ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику - разуме природу модерног књижевног (стандардног ) језика 

- схвата језик као основно средство комуникације 

- схвата национални културни значај језика 

Наставни садржаји се реализују применом 

монолошко- дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз  

максималну примену очигледних средстава. 

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 остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење 

напредовања ученикаје континуално током 

целе школске године. Оцењивање је 

формативно-сумативно. Наставни садржаји 

су у корелацији са предметима српски језик 

и књижевност-музичка култура-друштвене 

дисциплине. 

Синтакса  - уочава и разликује просту од простопроширене реченице  

- зна реченичне чланове 

- уочава границе простих реченица у сложеној реченици 

Грађење речи  - уочава просте, изведене и сложене речи 

- одреди врсту речи и њене граматичке категорије 

- употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са језичком 

нормом 

- уме да се служи правописом 

Правопис - примени употребу великог и малог слова у складу са језичком нормом 

- примени правила одвојеног и састављеног писања речи у сладу са језичком 

нормом 

- примени знања о гласовним алтернацијама у сладу са језичком нормом 

- примени знакове интерпункције у сладу са језичком нормом 

- подели речи на крају реда у складу са језичком нормом 

3. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Усмено изражавање - увежбава артикулацију, дикцију, интонацију и темо говора 

- логички размишља и изражајно чита и говори о прочитаном тексту, ТВ емисији, 

филму, рецитује 

- стиче сигурност при јавном представљању 

- формира граматички исправну реченицу 

- опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у усменом 

изражавању 

Наставни садржаји се реализују применом 

монолошко- дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз  

максималну примену очигледних средстава. 

Рад се одвија са целим одељењем 

фронталним, групним или индивидуалним 

обликом рада. При реализацији наставних 
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- изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном животу 

- стиче сигурност у изражавању 

садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике 

који не могу да остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење 

напредовања ученикаје континуално током 

целе школске године. Оцењивање је 

формативно-сумативно. Наставни садржаји 

су у корелацији са предметима српски језик 

и књижевност-музичка култура-друштвене 

дисциплине. 

Писмено изражавање - опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у писаном 

изражавању 

- изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном животу 

- пише молбу, жалбу, писмо, честитку, разгледницу, аутобиографију 

- попуњава формуларе, уплатнице и слично у складу са језичком нормом 

- примени граматички исправну реченицу 
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4.1.2. Програм рада СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Књижевност 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности је васпитање, 

образовање и оспособљавање лако ментално ретардираних ученика 

као самосталних и културних личности, богатог и оплемењеног 

емоционалног живота, са усвојеном елементарном књижевном и 

језичком културом. 

Циљеви наставе српског језика и књижевности, пре свега су: 

- Развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног 

усменог и писменог изражавања; 

- оспособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и 

процењивање уметничко-естетских порука насталим у различитим 

историјским периодима; 

- оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и 

разумевање порука средстава масовне комуникације; 

- изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за 

колективни живот и рад; 

- богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање 

смисла за лепо и складно; 

- развијање љубави према књижевности и оспособљавање за 

самостално коришћење књигом; 

- развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене 

способности у циљу стварања позитивне слике о себи. 

39 
IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, 

V, VI 

2. Језик 19 IX, X, XI, XII, II, III, VI 

3. Култура изражавања 

 

12 

 

 

IX, XI, XII, III, IV, V 
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Теме Исходи Начин остваривања 

1. КЊИЖЕВНОСТ 

Просветитељство  - наведе особености просветитељства и његове представнике у књижевности 

- објасни значај Доситејевог рада за српску културу и књижевност 

- именује ауторе и дела 

- наведе особине ликова у обрађеним делима и заузме став према њиховим 

поступцима 

Наставни садржаји се реализују применом 

монолошко- дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз  максималну 

примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се 

ИОП-2. Праћење напредовања ученикаје 

континуално током целе школске године. 

Оцењивање је формативно-сумативно. Наставни 

садржаји су у корелацији са предметима српски језик 

и књижевност-музичка култура-друштвене 

дисциплине. 

Романтизам  - уочава и образлаже одлике романтизма 

- наведеде представнике романтизма и њихова дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- преопзна и усвоји вредности националне културе 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела 

Реализам  - уочава и образлаже одлике реализма 

- наведе представнике реализма и њихова дела 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и проблеме које покреће књ. дело 

- развија критички став и мишљење при процени поступака и понашања јунака 

у обрађеним делима 

Лектира  - чита текст као целину и презентује га 

- разуме прочитано 

- уочава главне јунаке, радњу, време и место догађаја 

- упознаје књижевно стваралаштво песника, писца 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке у обрађеним делима 

- развија критички став и мишљење при процени поступака и понашања јунака 

у обрађеним делима 

- развија склоност ка одређеном књижевном правцу 

2. ЈЕЗИК   

Синтакса  

- разликује просту од сложене реченице  

- разликује реченичне чланове 

- уочава границе простих реченица у сложеној реченици 

- примени падежни систем и основна значења падежа 

- разликује глаголски вид 

- употреби глаголска времена и разликује их у тексту 

Наставни садржаји се реализују применом 

монолошко- дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз  максималну 

примену очигледних средстава. Рад се одвија са 

целим одељењем фронталним, групним или 

индивидуалним обликом рада. При реализацији 
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Грађење речи  

- уочава просте, изведене и сложене речи 

- гради сложенице 

- уме да се служи правописом 

наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. За ученике који не 

могу да остваре овако дефинисане исходе израђује се 

ИОП-2. Праћење напредовања ученикаје 

континуално током целе школске године. 

Оцењивање је формативно-сумативно. Наставни 

садржаји су у корелацији са предметима српски језик 

и књижевност-музичка култура-друштвене 

дисциплине. 

Правопис  

- примени правила одвојеног и састављеног писања речи у сладу са језичком 

нормом 

- примени знакове интерпункције у сладу са језичком нормом 

- подели речи на крају реда у складу са језичком нормом 

- примени правила о писању скраћеница у складу са језичком нормом 

3. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Усмено изражавање - извештава о различитим догађајима и појавама у друштву 

- стиче сигурност при јавном представљању 

- разуме једноставана упутства и реагује на њих 

- формира граматички исправну реченицу 

- опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у 

усменом изражавању 

- изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном животу 

Наставни садржаји се реализују применом 

монолошко- дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз  максималну 

примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се 

ИОП-2. Праћење напредовања ученикаје 

континуално током целе школске године. 

Оцењивање је формативно-сумативно. Наставни 

садржаји су у корелацији са предметима српски језик 

и књижевност-музичка култура-друштвене 

дисциплине. 

Писмено изражавање - опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у 

писаном изражавању 

- изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном животу 

- пише писмо, разгледницу, молбу, жалбу, приговор, биографију 

- попуњава формуларе, уплатнице и слично у складу са језичком нормом 

- примени граматички исправну реченицу 
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4.1.3. Програм рада СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Књижевност 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности је васпитање, 

образовање и оспособљавање лако ментално ретардираних ученика 

као самосталних и културних личности, богатог и оплемењеног 

емоционалног живота, са усвојеном елементарном књижевном и 

језичком културом. 

Циљеви наставе српског језика и књижевности, пре свега су: 

- Развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног 

усменог и писменог изражавања; 

- оспособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и 

процењивање уметничко-естетских порука насталим у различитим 

историјским периодима; 

- оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и 

разумевање порука средстава масовне комуникације; 

- изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за 

колективни живот и рад; 

- богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање 

смисла за лепо и складно; 

- развијање љубави према књижевности и оспособљавање за 

самостално коришћење књигом; 

- развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене 

способности у циљу стварања позитивне слике о себи. 

29 
IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, 

V 

2. Језик 17 IX, X, XI, XII, II, V 

3. Култура  изражавања 

 

 

18 

 

 

IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, 

V 
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Теме Исходи Начин остваривања 

1. КЊИЖЕВНОСТ 

Модерна  

 

- уочава и образлаже одлике модерне 

- наведеде представнике модерне и њихова дела 

- изнесе свој суд о књижевним делима користећи стечена знања и сопствена 

запажања 

- преопзна и усвоји вредности националне културе 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела 

Наставни садржаји се реализују применом монолошко- 

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз  максималну примену очигледних средстава. 

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 остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење напредовања 

ученикаје континуално током целе школске године. 

Оцењивање је формативно-сумативно. Наставни 

садржаји су у корелацији са предметима српски језик и 

књижевност-музичка култура-друштвене дисциплине. 

Међуратна и 

савремена 

књижевност 

- уочава и образлаже одлике међуратне и савремене књижевности 

- наведе представнике правца и њихова дела 

- тумачи уметнички свет и стваралачке поступке у структури обрађених дела 

- процењује друштвене појаве и проблеме које покреће књижевно дело 

- развија критички став и мишљење при процени поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

Лектира  - чита текст као целину и презентује га 

- разуме прочитано 

- уочава главне јунаке, радњу, време и место догађаја 

- упознаје књижевно стваралаштво песника, писца 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним делима 

- објасни универзалне поруке у обрађеним делима 

- развија критички став и мишљење при процени поступака и понашања јунака у 

обрађеним делима 

- развија склоност ка одређеном књижевном правцу 

2. ЈЕЗИК   

Синтакса - разликује просту од сложене реченице  

- разликује реченичне чланове 

- уочава границе простих реченица у сложеној реченици 

- примени падежни систем и основна значења падежа 

- разликује глаголски вид 

- разликује глаголска времена и начине и уочава  их у тексту 

Наставни садржаји се реализују применом монолошко- 

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз  максималну примену очигледних средстава. 

Рад се одвија са целим одељењем фронталним, 

групним или индивидуалним обликом рада. При 

реализацији наставних садржаја води се рачуна о 
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Правопис  

 

 

  

- примени правила одвојеног и састављеног писања речи у сладу са језичком нормом 

- примени употребу великог и малог слова у складу са језичком нормом 

- примени знакове интерпункције у сладу са језичком нормом 

- подели речи на крају реда у складу са језичком нормом 

индивидуалним способностима сваког ученика. За 

ученике који не могу да остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење напредовања 

ученикаје континуално током целе школске године. 

Оцењивање је формативно-сумативно. Наставни 

садржаји су у корелацији са предметима српски језик и 

књижевност-музичка култура-друштвене дисциплине. 

3. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Усмено 

изражавање 

- извештава о различитим догађајима и појавама у друштву 

- стиче сигурност при јавном представљању 

- разуме једноставана упутства и реагује на њих 

- формира граматички исправну реченицу 

- опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у усменом 

изражавању 

- изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном животу 

Наставни садржаји се реализују применом монолошко- 

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз  максималну примену очигледних средстава. 

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 остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење напредовања 

ученикаје континуално током целе школске године. 

Оцењивање је формативно-сумативно. Наставни 

садржаји су у корелацији са предметима српски језик и 

књижевност-музичка култура-друштвене дисциплине. 

Писмено 

изражавање 

- опише стања, осећања, расположења, изрази ставове, донесе закључке у писаном 

изражавању 

- изражава размишљања и критички став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и свакодневном животу 

- пише расправу, приказ, осврт 

- попуњава формуларе, уплатнице и слично у складу са језичком нормом 

- примени граматички исправну реченицу 
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4.1.4. Програм рада МАТЕМАТИКЕ за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

Основне рачунске операције у 

скуповима: N, NO, Z, Q, R 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање 

основних математичких знања и вештина 

• Познавање основних рачунских операција у скуповима     N, 

No, Z, Q и R  

• Разумевање квантитативних и просторних односа у природи и 

друштву 

• Развијање способности посматрања, опажања и логичког 

мишљења 

• Развијање упорности, истрајности, систематичности, 

уредности и одговорности у раду 

• Оспособљавање за практичну примену усвојених 

математичких знања у решавању разних задатака и проблема 

из живота 

20 
IX, X, XI, XII 

IX, X, XI, XII, 

Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 
23 I, II 

Размере и пропорције 18 II, III, IV,V 

Рационални алгебарски изрази 9 V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

  Наставни садржаји се реализују применом монолошко- 

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз  максималну примену очигледних средстава. 

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 остваре овако дефинисане исходе израђује се ИОП-2. 

Праћење напредовања ученикаје континуално током 

целе школске године. Оцењивање је формативно-

сумативно. Наставни садржаји су у корелацији са 

предметима Техничко цртање са машинским 

елементима и Практичном наставом 

Основне рачунске операције у 

скуповима : N, NO, Z, Q, R 

- Чита и пише бројеве у оквиру ових скупава 

- Решава математичке задатке користећи основне рачунске 

операције у овим скуповима 

Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 

- Разликује и црта врсте углова 

- Конструише троугао и четворогао 

- Израчунава обим многоуглова по обрасцу 

Размере и пропорције 
- Разуме појам размере и пропорције 

- Примењује стечено знање на решавање задака 

Рационални алгебарски изрази 

- Разуме појам степена 

- Зна поступак множења и дељења степена истих основа 

- Решава рационалне алгебарске изразе 
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4.1.5. Програм рада МАТЕМАТИКЕ за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

Скуп рационалних бројева 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање 

основних математичких знања и вештина 

• Познавање основних рачунских операција у скуповима     N, 

No, Z, Q, R и Q 

• Разумевање квантитативних и просторних односа у природи и 

друштву 

• Развијање способности посматрања, опажања и логичког 

мишљења 

• Развијање упорности, истрајности, систематичности, 

уредности и одговорности у раду 

• Оспособљавање за практичну примену усвојених 

математичких знања у решавању разних задатака и проблема 

из живота 

29 IX, X, XI, XII 

Хомотетија и сличност 24 XII, I, II, III, IV 

Степеновање и кореновање 17 IV, V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

Скуп рационалних бројева 

- Рационални алгебарски 

изрази 

- Линеарне једначине и 

неједначине 

- Решава рационалне алгебарске изразе 

- Решава линеарне једначине и нејдначине са једном 

непознатом Наставни садржаји се реализују применом монолошко- 

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз  максималну примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се ИОП-2. 

Праћење напредовања ученикаје континуално током целе 

школске године. Оцењивање је формативно-сумативно. 

Наставни садржаји су у корелацији са предметима 

Техничко цртање са машинским елементима и 

Практичном наставом 

Хомотетија и сличност 

- Зна односе између дужи кроз њихову размеру и пропорцију 

- зна  дељењем дужи на једнаке делове  

- Зна појам сличности и својства сличности, 

- Уме  да примењује сличност на правоугли троугао и познаје 

сличност многоуглова 

- Зна Питагорину теорему 

- Умети да решава једноставне текстуалне задатке 

- Знати да примењује стечено знање у животу 

Степеновање и кореновање 

- познаје степен реалног броја различитог од нуле, са 

негативним целим изложиоцем и рачунске операције са њима 

- зна децимални запис броја у стандардном облику 

- познаје  скуп реалних бројева и појам квадратног корена 
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4.1.6. Програм рада МАТЕМАТИКЕ за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

Финансијска математика 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање 

основних математичких знања и вештина 

• Разумевање квантитативних и просторних односа у природи и 

друштву 

• Развијање способности посматрања, опажања и логичког 

мишљења 

• Развијање упорности, истрајности, систематичности, 

уредности и одговорности у раду 

• Оспособљавање за практичну примену усвојених 

математичких знања у решавању разних задатака и проблема 

из живота 

32 IX, X, XI, XII, II, III, IV 

Геометријска тела 32 IX, X, XI, XII,I,II,IV,V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

Финансијска математика 

- познаје  појмове везане за прост интересни рачун 

- зна да  израчуна интерес, проценат, време и капитал  

- зна да израчуна укупну вредност производа 

- уме да решава једноставне текстуалне задатке 

Наставни садржаји се реализују применом монолошко- 

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз  максималну примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се ИОП-2. 

Праћење напредовања ученикаје континуално током 

целе школске године. Оцењивање је формативно-

сумативно. Наставни садржаји су у корелацији са 

предметима Техничко цртање са машинским елементима 

и Практичном наставом 

Геометријска тела 

- Полиедри 

- Обртна тела 

 

- Зна и међусобно разликује особине коцке, квадра, призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде, као и њихове мреже површи 

- Зна јединице мере за дужину, површину и запремину 

- Уме да израчуна површину и запремину полиедара применом 

образаца 

- -зна  појам цилиндричне и конусне површи 

- -зна  и међусобно разликовати особине правог ваљка, праве купе, 

и њихове мреже површи 

- зна да  израчуна површине и запремине обртних тела применом 

образаца 

- Умети да решава једноставне текстуалне задатке 

- Зна да примањује стечено знање у животу 
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4.1.7. Програм рада ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

Атлетика • Допринос задовољењу основних био-психо-социјалних потреба 

ученика у области физичке културе 

• Развијање и усавршавање моторичких способности ученика 

• Развијање и учвршћивање хигијенских навика 

• Формирање позитивног односа према физичким активностима 

10 IX,X 

Вежбе на справама и тлу 20 X, XI, XII 

Спортске  и елементарне игре 

по избору ученика: 

кошарка, фудбал, рукомет, 

одбојка, стони тенис, пливање, 

ритмичка гимнастика и плес 

40 I, II, III, IV, V, VI 

 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

Атлетика - трчање, скокови, 

бацања 

- Усавршена техника трчања 

- Наученa техника скокова у даљ и вис 

- Научена техника бацања лоптице 

- Научена техника бацања медицинке 

Наставни садржај се реализује применом аналитичко – 

синтетичких и демонстративних метода рада. 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 остваре овако дефинисане исходе израђују се ИОП-2. 

Праћење напредовања ученика је константно током 

школске године. Оцењивање је формативно–сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са предметом Музичка 

култура. 

Вежбе на справама и тлу- вежбе на 

тлу, прескоци, вежбе 

на паралелном развоју и греди 

- Савладана техника колута, окрета, ваге и става о шакама 

- Савладана техника прескока 

Спортске игре - кошарка, фудбал, 

рукомет, одбојка, стони тенис, 

пливање и плес 

- Учвршћени елементи спортских игара 

- Проширење тактичко - техничке припремљност 
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4.1.8. Програм рада ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

Атлетика • Доприноси развијању хигијенских навика 

• Доприноси формирању позитивног односа према физичкој 

култури и стварању навике за свакодневним физичким 

активностима 

• Доприноси задовољењу основних биопсихолошких потреба 

ученика 

• Доприноси стварању услова у којима ученици доживљавају 

радост слободног стваралачког ангажовања 

16 IX,X 

Вежбе на справама и тлу 26 XI, XII 

Спортске  и елементарне игре 

по избору ученика: 

кошарка, фудбал, рукомет, 

одбојка, стони тенис, пливање, 

ритмичка гимнастика и плес 

28 I, II, III, IV, V, VI 

 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

Атлетика - трчање, скокови, 

бацања 

- Усавршена техника трчања 

- Научени техника скокова у даљ и вис 

- Научена техника бацања кугле 

Наставни садржај се реализује применом аналитичко – 

синтетичких и демонстративних метода рада. 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 

остваре овако дефинисане исходе израђују се ИОП-2. 

Праћење напредовања ученика је константно током 

школске године. Оцењивање је формативно–сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са предметом Музичка 

култура. 

Вежбе на справама и тлу- вежбе на 

тлу, прескоци, вежбе 

на паралелном развоју и греди 

- Савладана техника саскока са разбоја, става о шакама 

- Савладана техника прескока 

- Савладана техника елемената на греди 

Спортске игре - кошарка, фудбал, 

рукомет, одбојка, стони тенис, 

пливање и плес 

- Учвршћени елементи спортских игара 

- Проширење тактичко - техничке припремљност 
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4.1.9. Програм рада ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

Обликовање тела и кретања 

• Доприноси јачању здравља 

• Доприноси стварању позитивног односа према физичкој 

култури 

• Доприноси формирању навике за свакодневним физичким 

активностима 

• Доприноси задовољењу основних биопсихолошких потреба 

ученика 

• Доприноси стварању услова у којима ученици доживљавају 

радост слободног стваралачког ангажовања 

14 IX, II, V 

Спортске  и елементарне игре 50 X, II, XII I, III, IV, V 

 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

Обликовање тела и кретања - Оформљена мускулатура одређене јачине 

- Развијена покретљивост зглобова 

- Оформљена еластичност и економичност кретања 

- Научени комплекси вежби обликовања 

Наставни садржај се реализује применом аналитичко – 

синтетичких и демонстративних метода рада. 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 остваре овако дефинисане исходе израђују се ИОП-2. 

Праћење напредовања ученика је константно током 

школске године. Оцењивање је формативно–сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са предметом Музичка 

култура. 

Спортске игре - Кошарка, фудбал, 

рукомет, одбојка, стони тенис, 

пливање и плес 

- Савладана технике кошарке, малог фудбала, стоног тениса, 

гимнастике и плеса, одбојке и рукомета 
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4.1.10. Програм рада УРЕЂЕЊА ДРУШТВА за ТРЕЋУ  годину 

Теме Циљеви и задаци Оријентациони број часова Време 

1. УВОД 
ЦИЉ наставе предмета уређење друштва у средњој школи су да се 

ученици оспособе за живот у друштвеној заједници. 

 

ЗАДАЦИ наставе предмета уређење друштва су да ученици стекну 

знања о: 

-  појму људског друштва и основним елементима 

структуре друштва и државног уређења; 

- карактеру и вредностима људског рада за живот човека, 

опстанак и развој људског друштва; 

- правном уређењу друштва, државној организацији, 

правима и дужностима грађана у нашој земљи, начину 

њиховог остваривања и заштите; 

- да упознају и усвоје основне моралне и културне 

вредности. 

8 IX 

2. ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ 

ДРУШТВА 
10 X 

3. СТРУКТУРА ДРУШТВА 12 XI, XII  

4. КУЛТУРА И МОРАЛ 12 XII, I, II 

5. ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ 

ДРУШТВА 
8 II, III 

6. ДРЖАВНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЊЕНА 

УЛОГА У ДРУШТВУ 

8 III, IV 

7. ДЕМОКРАТИЈА И 

МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 
8 IV, V 
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Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. УВОД 

- Појам, настанак и развитак друштва; 

- Однос природе, човека и друштва; 

- Значај рада за живот и опстанак човека и друштва; 

- Подела рада и развој друштва; 

- Утицај човека на промене и очување природног 

окружења. 

- Да схвате шта је људско друштво, када је 

настало и  како се развијало до нашег времена 

- Како је човек утицао на развитак друштва 

 

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз максималну 

примену очигледних средстава. 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 остваре овако 

дефинисане исходе израђују се ИОП-и. Праћење 

напредовања ученика је континуално током целе 

школске године. Оцењивање: формативно-

сумативно. Наставни срдржај је у корелацији са 

предметимa: основе друштвених дисциплина, 

српски језик, грађанско васпитање, верска 

настава, технoлогија рада.  

 

2. ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА 

- Производња материјалних добара и задовољење људских 

потреба; 

- Основни чиниоци производње (рад, средства за рад и 

предмети рада);.  

- Производи људског рада; 

- Својина и својински односи; 

- Новац и улога новца у размени добара. 

- Схватање и усвајање  става  о  значају духовног 

и физичког рада  и производње материјалних и 

духовних добара   

- Да зна који су основни чиниоци производње 

- Да усвоји појам својине и каква својина постоји 

- Да научи да манипулише ноцвем 

 

3. СТРУКТУРА ДРУШТВА 

- Појам и врсте друштвених група; 

- Својства професионалних, религијских и регионалних 

друштвених група; 

- Појам и врсте друштвених заједница;  

- Етничке заједнице, народ, нација; 

- Брак и породица;  

- Друштвене организације;  

- Појам државне организације и њене надлежности; 

- Појам и узроци друштвених промена и појавни облици. 

- Да препознај вресте друштвених грапа,  

- Друшвтених и етничких заједница, 

- Да ученик схвати институцију брака и породице 

- Значај  државе  и  права  као  достигнуће  сваког  

развоја  у  друштву 

 

4. КУЛТУРА И МОРАЛ 

- Појам и значај културе; 

- Елементарна култура (исхране, становања, рада, 

одевања); 

- Култура говора; 

- Појам и облици материјалне и духовне културе; 

- Културне институције и њихов значај; 

- Културне вредности код нас – национална култура; 

- Појам морала и обичаја; 

- Културније и моралније понашање 

- Схватање  и  прихватање  друштвених  норми  и  

покретљивости  друштва 

- Активно укључивање у разговор  о  одређеним 

темама 

- Мобилизација  преосталих способности  за 

самостални  живот и рад 
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- Појам правних норми; 

- Однос морала, обичаја и права; 

- Последице неизвршења моралних, обичајних и правних 

норми. 

5. ПРАВНО УРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА 

- Појам устава и закона; 

- Уставност изаконитост и њихова заштита; 

- Основна права идужности грађана и њихова заштита. 

- Сазнање о појму устава и закона, ко и о 

подзаконским актима 

- Значај  државе  и  права  као  достигнуће  сваког  

развоја  у  друштву 

 

6. ДРЖАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЊЕНА УЛОГА У 

ДРУШТВУ 

- Скупштина, влада и председник Републике; 

- Судски органи власти и њихова улога. 

- Значај  државе  и  права  као  достигнуће  сваког  

развоја  у  друштву 

- Улога скупштине, владе и председника 

Републике 

- Улога судских огргана 

7. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 

- Појам и облици демократије; 

- Појам и улога политичких партија; 

- Избори; 

- Подела власти; 

- Надлежности и начини рада појединих органа власти. 

- Појам демократије 

- Улога политичких партија 

- Какви избори постоје и како се организују 

- Како се дели власт после избора 
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4.2. Програми рада – стручних обавезних предмета – подручје рада текстилство и кожарство 
 

 

4.2.1. Програм рада ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА за ПРВУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Елементарна разматрањао 

влакнима 
• Циљ је упознавање ученика са употребом, као и основна 

подела на природна и хемијска влакна 
10 IX, X 

• Природна влакна биљног 

порекла 
• Циљ је упознавање врсте, својства и употребе природних 

влакана биљног порекла 
20 X, XI, XII 

• Природна влакна животињског 

порекла 
• Циљ је упознавање врсте,својства и употребе природних 

влакана животињског порекла 
20 I, II, III 

• Хемијска влакна 
• Циљ је упознавање врсте, својства и употребе хемијских  

влакана  
8 IV 

• Синтетичка влакна 
• Циљ је упознавање врсте, својства и употребе синтетичких 

влакана 
8 V 

• Неорганска влакна 
• Циљ је упознавање врсте, својства и уптребе неорганских 

влакана 
4 VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Елементарна разматрања о влакнима 
-Појам текстилних влакана 

-Подела текстилних влакана према пореклу 

-Употреба текстилних влакана 

-Потрошња влакана код нас и у свету 

- зна основну употребу влакана 

- уме да разликује влакна према врсти 

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз максималну 

примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење напредовање 

ученика је континуално током целе школске 

године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са Познавањем 

• Природна влакна биљног пореекла 
-Грађа влакана биљног порекла 

-Памук: врсте, област гајења, добијања, својства и 

употреба 

-Лан: врсте, област гајења, добијање, својства и употреба 

-Конопља: врсте, област гајења, добијање, својства и 

употреба 

-Јута: врсте, област гајења, добијање, својства и употреба 

-Остала биљна влакна, добијање, својства и употреба 

-зна поделу влакана биљног порекла 

-зна врсту влакана биљног порекла 

-зна начин добијања влакана биљног порекла 

-уочава да различита влакна биљног порекла имају 

раличита својства и самим тим различиту примену 
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• Природна влакна животињског порекла 
-Грађа влакана животињског порекла 

-Вуна: врсте, област гајења, добијање, својства и употреба 

-Остале длаке: врсте, својства и употреба 

-Свила: врсте, област гајења, добијање, својства и 

употреба 

-зна поделу влакана животињског порекла 

-зна врсту влаканаживотињског порекла 

-зна начин добијања влакана животињског порекла 

-уочава да различита влакна животињског порекла 

имају раличта својства и самим тим различиту 

примену 

материјала и Практичном наставом. 

• Хемијска влакна 

-Појам, подела и примена 

-Вискозна влакна: добијање, својства, подела и употреба 

-Ацетатна влакна: добијање, својства, подела и употреба 

-Остала хемијска влакна елементарно: добијање, својства 

и употреба 

-зна поделу влакана хемијског порекла 

-зна врсту влакана хемијског  порекла 

-зна начин добијања влакана  хемијског порекла 

- уочава да различита влакна хемијског  порекла 

имају раличта својства и самим тим различиту 

примену 

• Синтетичка влакна 
-Појам, подела, израда и примена ( елементарно) 

-Најлон, перлон и друга: добијање, својства и употреба ( 

елементарно) 

-зна поделу влакана синтетичког порекла 

-зна врсту влакана синтетичког порекла 

-зна начин добијања влакана синтетичког порекла 

-уочава да различита влакна синтетичког  порекла 

имају раличта својства и самим тим различиту 

примену 

• Неорганска влакна 
-Појам, подела, израда и примена ( елементарно) 

-Азбест: добијање, својства и употреба ( елементарно) 

-Стаклена вуна: добијање, својства и употреба ( 

елементарно) 

-Метална влакна: добијање, својства и употреба ( 

елементарно) 

-зна поделу влакана неорганског порекла 

-зна врсту влакана неорганског порекла 

-зна начин добијања влакна неорганског порекла 

-уочава да различита влакна неорганског   порекла 

имају раличта својства и самим тим различиту 

примену 
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4.2.2. Програм рада МАШИНА И АЛАТА за ПРВУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Увод у предмет 

• Упознавање са историјским развојем машина и алата; 

• Упознавање са разним врстама машина и алата и њиховим 

техничким карактеристикама 

10 IX 

• Оруђе за рад • Упознавање са алатима,прибором, и њиховом употребом 12  X,XI 

• Конац за шивење 
• Упознавање са врстама конца и његовим својствима и 

наменом 
4 XI,  

• Машине за шивење 
• Упознавање са разним врстам машина и уређаја са појединим 

деловима машина и уређаја, њиховом наменом и одржавањем 
30 XII, I, II, III, IV 

• Машине за кројење 
• Упознавање са разним врстам машина и уређаја са појединим 

деловима машина и уређаја, њиховом наменом и одржавањем 
6 IV, V 

• Машине и уређаји за пеглање • Упознавање са врстом машина за пеглање и њиховом наменом 4 V 

• Средства унутрашњег 

транспорта 
• Упознавање са врстом средстава унутрашњег транспорта и 

њиховом наменом 
4 VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Увод у предмет 
-Машине и алати- историјски развој 

-Врсте машина и алата 

-основне техничке каректеристике машина и уређаја 

-упознати се са историјским развојем машина и алата 

-зна врсте машина и алта 

-уочава да  машине и уређаји имају различите 

техничке карактеристике 

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз максималну 

примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане 

исходе израђује се ИОП-2. Праћење напредовање 

ученика је континуално током целе школске 

године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са Познавањем 

материјала и Практичном наставом. 

• Оруђе за рад - алати 

-Игла, напрстак, шпенадле и јастуче за пробу 

-Маказе 

-Сантиметар, лењири и кривуљари 

• - Лутка за пробу 

-зна да постоје раличита оруђа/алати за рад 

-зна примену различитих оруђа/алата за рад 

• Конац за шивење 
-Памучни, свилени,ланени и синтетички  конац 

-зна поделу конаца за шивење према сировинском 

саставу 

-уочава да различите врвсте конаца имају различита 

својстав 

-зна правилну примену различитих врста конаца 

• Машине за шивење 
- упознаје се са појавом и развојем шиваћих машина 

-зна облике шиваћих машина 
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-Појава шиваће машине и њен развој 

-Облик шиваће машине 

-Делови шиваће машине 

-Могућности шиваће машине 

-Врсте машинских убода и њихова примена 

-Машински убоди и шавови ( отворени и затворени) 

-Формирање машинских убода ( зрнасти и ланчани) 

-зна основне делове шиваће машине 

-зна употребу шиваће машине 

-уочава различите врсте машинских убода и шавова 

-уме да формира зрнасте и ланчане машинске убоде 

• Машине за кројење 
-машине за полагање материјала: ручне, полуаутоматске и 

аутоматске 

-зна врсте машина за кројење 

• Машине и уређаји за пеглање 
-Ручна електрична пегла и столови за пеглање 

-зна машине и уређаје за пеглање 

• Средства унутрашњег транспорта 
-Ручна, механичка транспортна средства 

-упознаје се са средствима унтрашњег транспорта 
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4.2.3. Програм рада MAШИНА И АЛАТА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Машине за кројење • Упознавање облика врсте и намене машина за кројење 16 IX, X 

• Машине за шивење 
• Упознавање облика и врсте шивећих машина и подела према 

намени 
38 XI, XII, I, II, III, IV 

• Машине и уређаји за пеглање • Упознавање облика и намене машина и уређаја за пеглање 10 IV, V 

• Средстава унутрашњег 

транспорта 
• Упознавање облика и врсте средстава унутрашњег транспорта 6 VI 

 

Теме Исходи 
Начин оставривања програма 

предмета 

• Машине за кројење 
-Машине за полагање материјала: ручне, полуаутоматске и 

аутоматске 

-Машине за грубо кројење 

-Електричне маказа 

-Машина са вертикалним ножем 

-Машина са округлим ножем 

-Машина са вишеугаоним ножем 

Машине за фино кројење и други савремени уређаји за кројење 

-зна врсте машина за кројење 

-уочава разлике машина за кројење према врсти ножева 
Наставни садржај се реализује 

применом монолошко-дијалошких и 

илустративно-демонстративних 

метода рада уз максималну примену 

очигледних средстава. 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 

остваре овако дефинисане исходе 

израђује се ИОП-2. Праћење 

напредовање ученика је континуално 

током целе школске године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са 

Технологијом шивења и Практичном 

наставом. 

• Машине за шивење 
-Појава шиваће машине и њен развој 

-Облик шиваће машине 

-Делови шиваће машине 

-Могућности шиваће машине 

-Врсте машинских убода и њихова примена 

-Машински убоди и шавови ( отворени и затворени) 

-Формирање машинског убода ( зрнасти и ланчани) 

- Врсте шиваћих машина 

-Према брзини шивења ( спорошиваће и брзошиваће) 

-Према врсти убода ( са зрнастим и ланчаним убодом) 

-Према броју игала ( са једном, две или више игала) 

-Према врсти материјала који се шије ( текстил, кожа, крзно) 

- упознаје се са појавом и развојем шиваћих машина 

-зна облике шиваћих машина 

-зна основне делове шиваће машине 

-зна употребу шиваће машине 

-уочава различите врсте машинских убода и шавова 

-уме да формира зрнасте и ланчане машинске убоде 

-уме да разликује шиваће машине по броју игала 

-уме да разликује шиваће машине према намени 

-уме да разликује шиваће машине према врсти материјала 

који се шије 
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-Према намени ( домаћинство, занатство, индустрија) 

-Према конструкцији и степену аутоматизације ( обична, 

специјална, шиваћи аутомати, агрегати и трансвер стазе) 

• Машине и уређаји за пеглање 
-Ручна електрична пегла и столови за пеглање 

-Електропарна и парна пегла - столови 

-Пресе за пеглање ( парна и механичка ) 

-Полуаутоматскее и аутоматске пресе 

-Агрегати за пеглање, специјализовани за кошуље и сл. 

-зна машине и уређаје за пеглање 

-зна различите врсте машина/уређаја за пеглање 

-уочава да различите машине/уређаји за пеглање имају 

различита својстав и употребу 

• Средствца унутрашњег транспорта 
-Ручна, механичка, транспортна средства 

-Транспортне траке 

-упознаје се са средствима унтрашњег транспорта 
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4.2.4. Програм рада ПОЗНАВАЊА МАТЕРИЈАЛА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Увод у предмет • Циљ предмета познавање материјала је упознавање ученика са  

текстилним материјалима, њиховим својствима и употрбом у 

изради одевних предмета 

4 IX 

• Предење 
• Стицање потребних знања о предењу као основној фази 

процеса израде одеће 
31 IX, X, XI, XII, I 

• Подела и својства текстилних 

материјала 
• Развијање осећаја за разликовање материјала по сировинском 

саставу, преплетају и  боји 
35 II, III, IV, V, Vi 

 
Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Увод у предмет 

-Врсте и облици текстилних материјала 

-Технолошки процеси у текстилној индустрији 

-Технички услови у производном процесу прераде 

текстила 

-уме да разликује различите врсте и облике 

текстилних материјала 

-упознати се са различитим технлошким 

процесима у текстилној индустрији 
Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз максималну 

примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се 

ИОП-2.  

Праћење напредовање ученика је континуално током 

целе школске године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са Текстилним 

влакнима и Практичном наставом. 

• Предење 
-Појам предења и основне фазе процеса израде пређе 

-Карактеристике пређе 

-Предење памука 

-Подела и поступци предења памука 

-Предење кардиране памучне пређе ( отварање бала, 

чишћење, мешање и формирање свитка, процес 

кардирања, развлачење трака, припрема предпређе и 

предење) 

-Предење чешљане памучне пређе ( осноивни појмови о 

процесу и врсти предилица) 

-Предење вуне 

-Подела и поступци предења и редослед радних фаза 

Предење осталих влакана, основни појмови 

-упознати се са појмом предења 

-зна основне фазе израде пређе 

-уочава различите карактеристике пређе 

-зна начине израде различитих врста пређе 

• Подела и својства текстилних материјала 
-Ткани материјали 

  Сировински састав 

-зна основну поделу текстилних материјала 

-уочава разлику између тканих и плетених 

материјала 
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  Врсте преплетаја 

  Врсте тканина 

  Врсте дорада 

-Плетени материјали 

  Сировински састав 

  Преплетаји 

  Врсте плетенина 

  Врсте дорада 

- Неткани материјали 

  Сировински састав 

  Врсте матереијала 

- зна својства и употребу тканих материјала 

-зна својства и употребу плетених материјала 

-упознати се са врстама нетканих материјала, 

њиховим саставом и употребом 
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4.2.5. Програм рада ПОЗНАВАЊА МАТЕРИЈАЛА за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Ткање • Стицање  потребних знања о ткању као фази у изради одеће 29 IX,X, XI, XII 

• Оплемењивање текстилног 

материјала 
• Стицање знања о основним поступцима оплемењивања 

текстилног материјала 
27 I, II, III, IV 

• Основни материјали за израду 

текстилних производа 
• Стицање знања о основним материјалима који се користе у 

изради одвцних предмета 
4 IV 

• Помоћни материјали за израду 

текстилних производа 
• Стицање знања о помоћним материјалима који се користе у 

изради одвцних предмета 
2 V 

• Остали материјали 
• Развијање осећаја за разликовање материјала по сировинском 

саставу, преплетају и боји 
2 V 

 
Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Ткање 
-Увод, општа сазнања 

-Премотавање пређе 

-Кончање пређе 

-Сновање основе 

-Скробљење основе 

-Увођење и навезивање основе 

-Припрема пређе за потку 

-Ткање (општа сазнања о ткачким разбојима, 

образовање зева и информативно о деловима 

раубоја и осталим фазама ткања) 

-Преплетаји тканина, основни појмови 

-Особине тканина 

-упознати се развојем ткања 

-зна фазе процеса ткања 

-упознати се са деловима разбоја за ткање 

-зна да изведе основне преплетаје 

 

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз максималну 

примену очигледних средстава. 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 

остваре овако дефинисане исходе израђује се 

ИОП-2. Праћење напредовање ученика је 

континуално током целе школске године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са 

Текстилним влакнима и Практичном 

наставом. 

• Оплемењивање текстилног 

материјала 
-Бојење тканина и предива 

-Општи део ( особине боја, основи бојења, 

подела боја) 

-Апарати и машине за бојење ( апарати за 

бојење растреситог материјала, машине за 

-зна основне особине боја 

-упознати се са основама бојења 

-зна поделу боја и њихову употребу 

-упознати се са вртама апарата и машина за бојење 

-зна фазе припреме материјала за бојење и штампање метеријала 

- уме да боји материјал 

-упознати се начином дораде материјала након бојења  
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бојење тканина) 

-Бојење текстилног материјала ( припрема 

памучног материјала: смуђење, 

одскробљавање, искувавање, бељење, 

мерцеризовање, бојење материјала) 

-Штампање материјала: начин штампања, 

машине за штампање 

-Дорада текстилних производа 

-Сушење ( механичке машине: ваљци за 

сушење- цеђење, центрифуга, термичке 

машине 

-Дорада памучних и вунених тканина ( 

механичка и хемијска) 

• Основни материјали за израду 

текстилних производа 
-Подела основног материјала за израду 

текстилног производа 

-Карактеристике основног материјала за 

израду текстилних производа 

-зна поделу основног материјала за израду текстилног материјала 

-уочава да различити материјали за израду текстилних производа имају 

различите карактеристике 

• Помоћни материјали за израду 

текстилних производа 
-Својства и намена међупоставе 

-Постава 

-Конци 

Траке и гајтани 

-упознати се са помоћним материјалима за израду текстилних 

производа, њиховим својствима и употребом 
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4.2.6. Програм рада ТЕХНОЛОГИЈЕ ШИВЕЊА за ПРВУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Увод у предмет 
• Стицање појма производње шивених предмета као друштвене 

потребе врста производње одеће и подела процеса 

Производње одеће на фазе 
6 IX 

• Технологија шивења 

• Усвајање технолошких знања,  рад, стицања вештина, и навика 

потребних за израду одеће на индустријски и занатски 

начиноспособљавање учебника за рад на сложеним радним 

операцијамаупознавање примена алата машина и прибора у 

позиву шивења текстиларазвијање радних навика и мотивације 

за стручно усавршавање у овом образовном профилу 

46 IX, X, XI, XII, I, II, III 

• Технологија кројења 
• Усвајање  знања из  технологије кројења и оспособљавање за 

практичну примену стечених знања 
10 IV, V 

• Технологија пеглања Упознавање са појмом, врстом и наменом(поступком пеглања) 8 V, VI 

 
Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Увод у предмет 
-Производња одеће и њена друштвена употреба 

-Карактеристике индустријске и занатске 

производње 

-Подела процеса производње одеће на фазе рада 

-упознати се са производњом одеће и њеном 

друштвеном употребом 

-упознати се са карактеристикама производње 

-зна фазе рада процеса производње одеће Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се ИОП-2. 

Праћење напредовање ученика је континуално током 

целе школске године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са Машинама и 

алатима и  Практичном наставом. 

• Технологија шивења 
-Врсте бодова: ручно и машински 

-Врсте рупица, ушивање дугмади ручно и 

машински 

-Израђивање и преправљање производа шивењем 

-Постељина, пресвлаке, уавеса, мараме и торбе 

-.Заштитна одећа ( кецеље, радна одећа и сл. ) 

-зна врсте бодова 

-зна врсте рупица 

-зна начин ушивања дугмади 

-упознати се са начином израде текстилног производа 

• Технологија кројења 
-Процес рада у кројачници 

-Припрема материјала за кројење 

-Полагање материјала 

-упознати се са процесом рада у кројачници 

-упознати се са начином припреме материјала за кројење 

• Технологија пеглања 
-Поступци пеглања 

-Распеглавање и упеглавање шавова 

-зна поступак пеглања 
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4.2.7. Програм рада ТЕХНОЛОГИЈЕ ШИВЕЊА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Конструкција одеће • Стицање знања о стандардима и величинама и њихова 

примена у индустрији одеће 

10 IX, X 

• Избор и употреба материјала 
• Развијање осећаја за избор материјала по његовом понашању 

при кројењу, шивењу и пеглању 
2  X 

• Технологија кројења женске и 

мушке одеће 
• Стицање вештине кројења мушке и женске одеће 35 X, XI, XII, I, II, III 

• Технологија шивења одеће 
• Стицање вештине спјања нумерисаних искројених делова 

одеће 
15 IV, V 

• Технологија пеглања 

• Циљ је упознавање са поделом и својствима текстилних 

материјала 

• Развијање осећаја за разликовање материјала по сировинском 

саставу, преплету, боји 

8 V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Конструкција одеће 
-Стандарди и њихова примена у индустрији одеће ( 

ЈУС ) 

-Величина одеће, њено означавање 

-Телесне мере и конструкција бројева 

-Женска одећа и разних женских одевних предмета 

( сукња, блуза, хаљина, прслук) 

-Мушка одећа и разних мушких одевних предмета ( 

прслук, панталоне, шорц, радно одело ) 

- упознати са са стандардима и њиховом  применом 

у индустрији одеће 

- зна да према телесним мерама конструише број 

- зна да конструише женске и мушке одевне 

предмете 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се ИОП-2. 

Праћење напредовање ученика је континуално током 

целе школске године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са Машинама и 

алатима и Практичном наставом 

• Избор и уптреба материјала 
-Понашање материјала при кројељу, шивењу и 

пеглању 

-Избор основног и помоћног материјала у 

зависности од врсте и намене текстилног производа 

-уме да уочи да промена састава материјала изазива 

промену његових својстава 

• Технологија кројења женске и мушке 

одеће 
-Припрема материјала за кројење 

-зна да припреми материјал за кројење 

-зна да пренесе кројне слике на наслагу за кројење 

-зна да кроји женске и мушке одевне предмете 



Школски програм средњег образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          51 

-Преношење кројне слике на наслагу за кројење 

-Кројење наслаге 

-Кројење женске одеће  и разних женских одевних 

предмета ( сукња, блуза, хаљина, прслук ) 

-Кројење мушке одеће и разних мушких одевних 

предмета ( прслук, панталоне, шорц, радно одело ) 

-Означавање и нумерисање искројених делова 

-Комплетирање свежњева на шивару 

-Фиксирање лепљиве међупоставе  на искројене 

делове основне тканине 

-зна да означи и нумерише искројене делове 

-зна да комплетира свежњеве на шивару 

-зна да фиксира лепљиве међупоставе на искројене 

делове 

• Технологија шивења одеће 
-Спајање нумерисаних искројених делова одеће 

-Израђивање и преправљање производа шивењем 

-Хаљинљ, сукња, блуза, кошуља и сл. 

-Шорц, бермуде, панталоне, фармерке 

-Заштитна одећа ( кецеље, радна одећа и сл. ) 

-зна да споји нумерисане искројене делове одеће 

-зна поступак ираде различитих одевних предмета 

• Технологија пеглања 
-Поступци пеглања 

-Међуфазно и завршно пеглање 

-Распеглавање и упеглавање шавова 

-Обликовање кројних делова поступком пеглања 

- Финално пеглање готових одевних предмета 

-зна поступак пеглања 

-зна фазе пеглања 
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4.2.8. Програм рада ТЕХНОЛОГИЈЕ ШИВЕЊА за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Технолошки поступак израде 

одевних предмета 

• Развијање знања и вештине технолешке разраде мушких и 

женских одевних предмета по фазама рада и поступцима 

израде 

6 IX 

• Технологија шивења одеће • Израђивање и преправљање производа шивењем 52 IX, X, XI,XII, I, II, III, IV 

• Технологија пеглања • Стицање вештине пеглања 6 V 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Технолошки поступак израде одевних 

предмета 
-Технолошка разрада мушких и женских одевних 

предмета по фазама рада и поступцима израде 

- Код занатске израде одевних предмета: 

прописник пробе завршних фаза и пеглања одеће - 

само информативно 

-зна основне фазе израде мушких и женских одевних 

предмета 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава. 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 остваре овако дефинисане исходе израђује се ИОП-2. 

Праћење напредовање ученика је континуално током 

целе школске године.  

Оцењивање -формативно-сумативно. 

Наставни садржај је у корелацији са Машинама и 

алатима и Практичном наставом 

• Технологија шивења одеће 
-Израђивање и преправљање производа шивењем 

-Прслук, сако, мантил, капут 

-Хаљинљ, сукња, блуза, кошуља 

-Заштитне одеће ( кецеље, радна одећа и сл. ) 

-Народне ношње 

-Шалови, појасеви, кравате, грудњаци, стезници и 

друга специјализована спортска, ортопедска и 

сценска одећа 

-зна поступак израде различитих одевних предмета 

• Технологија пеглања одеће 
-Постуоци пеглања 

-Међуфазно и завршно пеглање 

-Распеглавање и упеглавање шавова 

-Обликовање кројних делова поступком пеглања 

-Финално пеглање готових одевних предмета 

-зна поступак пеглања 

-зна фазе пеглања 
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4.2.9. Програм рада ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ за ПРВУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Увод • Упознавање са технолошким процесом израде одеће 4 IX 

• Рчно шивење • Увежбавање и прилагођавање положаја тела  за ручни рад 70 IX, X 

• Израда машинских шавова и 

штепова 
• Стицање и  усвајање знања и вешина потребних за израду 

одеће машинским путем 
70 X, XI 

• Кројење одевних предмета • Усвајање знања узимања мера и кројење предмета 70 XII 

• Израда детаља одевних предмета 
• Усвајање знања и вештина потребних за израду одевних 

предмета 
166  I, II, III,  

• Пеглаље у току рада - међуфазно • Стицање вештине пеглања шавова  и делова одевних предмета 10 IV, 

• Израда одевних и других 

предмета 
• Оспособљавање ученика на сложенијим радним операцијама 240 IV, V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Увод 
- Упознавање са технолошким процесом израде 

одеће 

-Појам и подела радног места 

-Припремање и одржавање радног места 

-Заштита на раду 

-уме да изради одећу у складу са технолошким 

процесом 

-уме да припреми радно место 

-зна значај одржавања радног  места 

-уме да се заштити приликом рада 

Наставни садржај се реализује практичним радом на  

изради једноставних предмета од различитог 

материјала.При изради предмета наставник демострира, 

објашњава ,даје инструкције, коригује и усмерава рад 

ученика .Систематично се ради на изграђивању 

мотричких вештина и осамостаљивању ученика у 

коришћењу алата и машина.  Посебна пажња посвећује 

се заштити на раду, правилном руковању и одржавању 

алата и машина. 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 остваре овако 

дефинисане исходе израђују се ИОП-2.Праћење 

напредовања ученика је континуално током целе 

школске године . Оцењивање- формативно-сумативно 

Наставни садржаји су у корелација са Машинама и 

алатима и Технологијом шивења. 

 

• Ручно шивење 
-Увежбавање и прилагођавање положаја тела за 

ручни рад 

-Коришћење прибора и алата за ручно шивење 

-Прошивање делова 

-Опшивање рубова тканине 

- Израда рупица 

-Спајање поставе са основом тканине косим 

невидљивим бодом 

-Нашивање дугмади и копчи 

-уме да прилагоди положај тела за ручни рад 

-уме да користи прибор и алате за ручни рад 

-уме да прошива делове одеће 

-уме да опшива рубове одеће 

-уме да изради рупице 

-уме да споји поставу са основном тканином 

невидљивим бодом 

-уме да нашива дугмад и копче 

• Израда машинских шавова и штепова 
-Припремање обичних шиваћих машина за 

вежбање рада празним ходом 

-уме да припреми прибор за рад 

-уме да увлачи горњи и доњи конац 

-уме да израђује разне врсте штепова и шавова 
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-Увлачење горњег конца, намештање и стављање 

доњег конца 

-Увежбавање разних штепова на почетници 

-Израда класичног отвореног шава 

-Израда наштепаног шава 

-Израда затвореног шава 

-Израда двоструког затвореног шава ( француски 

шав ) 

-Израда разних порубчића и других украсних 

детаља на одевним преметима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Кројење одевних предмета 
-Узимање и разрада мера 

-Припремање скица и кројење мање сложених 

предмета 

-Марама, марамица, торба 

-уме да узме мере 

-уме да припреми скице за кројење 

-уме да искроји мање сложене предмете 

• Израда детаља одевних предмета 
-Израда разних лајсни и појасева 

-Израда џепова и поклопаца 

-Израда оковратника за разне одевне предмете 

-Израда манжетни за рукаве 

-Израда свих врста отвора на сукњама и блузама 

-уме да изради разне лајсне, појасеве, џепове, поклопце 

-уме да изради оковратнике одевних предмета 

-уме да изради манжетне за рукаве 

-уме да изради све врсте отвора на сукњама и блузама 

 

• Пеглање у току рада 

-Пеглање детаља одевних предмета 

-Пеглање и распеглавање шавова 

• Израда одевних и других предмета 

-Израда блузе 

-Израда сукње 

-Израда постељине 

-Уме да пегла и распеглава шавове 

 

 

 

-уме да сашије блузу, сукњу, постељину 
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4.2.10. Програм рада ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Израда постељног рубља • Стицање вештине израде постељног рубља 116 IX, X 

• Израда одевних предмета • Стицање вештина израде одевних предмета 514 
X, XI, XII, I, II, III, IV, V, 

VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Израда постељног рубља 
-Израда затвореног наштепаног шава 

-Израда двоструког затвореног шава 

-Израда рупица 

-Ушивање дугмади 

-Распеглавање и упеглавање шавова 

-Паковање готове постељине 

-уме да изради затворени шав 

-уме да изради двоструки затворени шав 

-уме да изради рупице 

-уме да ушије дугмад 

-уме да распеглава и упеглава шавове 

-уме да пакује готову постељину 

Наставни садржај се реализује практичним радом на  

изради једноставних предмета од различитог 

материјала.При изради предмета наставник демострира, 

објашњава ,даје инструкције, коригује и усмерава рад 

ученика .Систематично се ради на изграђивању 

мотричких вештина и осамостаљивању ученика у 

коришћењу алата и машина.  Посебна пажња посвећује 

се заштити на раду, правилном руковању и одржавању 

алата и машина. 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 остваре овако 

дефинисане исходе израђују се ИОП-2.Праћење 

напредовања ученика је континуално током целе 

школске године . Оцењивање- формативно-сумативно 

Наставни садржаји су у корелација са Машинама и 

алатима и Технологијом шивења. 

 

• Израда одевних предмета 
-Израда радног одела ( блуза, панталоне ) 

-Израда радног мантила хаљине 

-Израда детаља одевних предмета по следећим операцијама: 

  подавијање џепова, ушивање и састављање 

  састављање блузе, шивење крагне са наставком, ушивање 

  израда појаса и извртање, ушивање појаса 

  састављање рукава и ушивање манжетни 

  израда гајки 

  подавијање џепова и ушивање 

  ушивање шлица, постављање подшлица 

  ушивање цвикли у кораку 

  састављање панталона са стране и у седлу 

  сатављање панталона са стране и у кораку 

  ушивање појаса са гајкама 

  обрада шлицева и утврђивање 

  састављање предњица панталона и ушивање задњих гајки 

  ушивање ногавица 

  пеглање и паковање панталона 

-уме да изради радно одело 

-уме да  подавијаџепове , 

-уме да  ушива и саставља блузе 

-уме да шије крагне са наставком 

-уме да ушива појас 

-уме да саставља рукаве и да израђује 

манжетне 

-уме да изради  гајке 

-уме да ушива шлиц и поставља подшлиц 

-уме да ушива цвикле у кораку 

-уме да саставља панталоне са спољашње, 

унутрашње стране, у седлу и кораку 

-уме да ушива појас са гајкама 

-уме да ушива ногавице 

-уме да пегла и пакује панталоне 
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4.3.11. Програм рада ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

• Практичан рад у одељењу 

кројачнице 
• Оспособљавање ученика за практичан рад у кројачници 180 IX, X, XI 

• Практичан рад у одељењу лаке 

конфекције 
• Оспособљавање ученика за практични рад у лакој конфекцији 450 XI, XII, I, II,III, IV, V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

• Практичан рад у одељењу кројачнице 
-Ручно полагање тканине 

-Наношење кројне слике 

-Цвикање одређених детаља према кројној слици 

-Грубо искројавање 

-Обележавање кројних делова 

-Комплетирање бала у свежњеве 

 

-уме да полаже тканину 

-уме да наноси кројну слику 

-уме да цвика одређене детаље према кројној слици 

-уме да обележи кројне делове 

-уме да комплетира бале у свежњеве 

 

 

 

Наставни садржај се реализује практичним радом на  

изради једноставних предмета од различитог 

материјала.При изради предмета наставник 

демострира, објашњава ,даје инструкције, коригује и 

усмерава рад ученика .Систематично се ради на 

изграђивању мотричких вештина и осамостаљивању 

ученика у коришћењу алата и машина.  Посебна 

пажња посвећује се заштити на раду, правилном 

руковању и одржавању алата и машина. 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 остваре овако дефинисане исходе израђују се 

ИОП-2.Праћење напредовања ученика је 

континуално током целе школске године . 

Оцењивање- формативно-сумативно 

Наставни садржаји су у корелација са Машинама и 

алатима и Технологијом шивења. 

 

• Практичан рад у одељењу лаке 

конфекције 
-Шивење крагне на женској блузи, хаљини 

-нашивање манжетни на женској блузи, хаљини 

-.Шивење џепова, патни и поклопаца на блузи и 

хаљини 

-Обрада ушитака и шавова 

-Обрада предњице блузе и хаљине 

-Контрола сашивеног предмета и чишћење од 

конаца 

-Израда женске сукње, постављање 

-Израда поставе и обрада 

- Израда мантила ( радни, кишни и др. ) 

-Нашивање патент затварача ( панталоне, сукња, 

хаљина ) 

-Пеглање сашивеног предмета 

 

 

-уме да шије крагне на женској блузи 

-уме да нашива манжетне на блузама 

-уме да шије џепове, патне, поклопаца на блузи и 

хаљини 

-уме да обрађује ушитке и шавове 

-уме да обради предњице блузе и хаљине 

-уме да исконтролише сашивени предмет 

-уме да изради женску сукњу 

-уме да изради мантил 

-уме да опегла сашивени предмет 
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4.3. Програми рада – стручних обавезних предмета – подручје рада машинство и обрада метала 
 

4.3.1. Програм рада ОСНОВЕ МАШИНСТВА за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Машине 
Циљ 

• Стицање знања о основним појмовима из машинства и 

достигнућа машинске технике и њихове примене 

Задаци 

• Разумевање механичких и физичких процеса и модела 

• Разумевање принципа рада машина и мерних средстава 

• Стицање основног знања о погонским машинама , моторима и 

радним машинама 

• Стицање знања о поступцима спајања машинских делова  

• Развијање свести о важности заштите на раду 

• Развијање техничке писмености 

32 IX, X, XI, XII, I, II 

2. Машински елементи имеханизми 18 XI, IV, V 

3. Поступци спајања 8 V,VI 

4. Мерна средства 8 III 

5. Заштита на раду 4 II 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. Машине: 

подела машина 

погонске машине 

радне машине 

- Разуме принципе рада машина, њихову примену и значај у индустрији 

- Разуме различите врсте кретања и њихову повезаност при раду машина 

- Изражава се прецизно и јасно користећи техничке термине 

- Разумеповезаност енергије и кретања 

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз 

максималну примену очигледних 

средстава.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 остваре овако дефинисане 

исходе израђују се ИОП-2.Праћење 

напредовања ученика је континуално током 

целе школске године . Оцењивање- 

формативно-сумативно 

2. Машински елементи и 

механизми: 

машински елементи: за 

спајање, пренос снаге, 

провођење течности и 

гасова 

преносни елементи и 

механизми 

- Уме да препзна различите машинске елементе и њихову примену 

- Разуме узрочно-последичну везу између: погонске машине-преносног механизма-

радне машине 

- Разуме различите врсте кретања и могућност преласка ротације у транслацију и 

обрнуто уз примену мешинских елемената и преносника 

3. Поступци спајања: 

лемљење  

заваривање 

- Разуме технолошке поступке спајана метала у нераздвојиву везу 

- Уочава разлику између различитих поступака спајања 

- Уме да употреби стечено знање у различитим професионалним ситуацијама 
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4. Мерна средства:  

за мерењепритиска, 

температуре… 

- Уме да препозна принцип рада и употребу различитих мерних средстава Наставни срдржај је у корелацији са 

предметима 

Практична настава и Техничко цртање са 

машинским елементима 5. Заштита на раду - Формирање свести и навике о придржавању прописаних мера заштите на раду при 

коришћењу машина 
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4.3.2. Програм рада МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Хемиски појмови 

Циљ 

       Стицање основних знања и појмова о карактеристикама и        

својствима материјала који се највише користе при обради у 

металопрерађивачкој индустрији 

Задаци 

• Упознавање ученика са основним својствима машинских 

материјала 

• Стицање знања о међузависности између својства материјала 

и поступцима његове добијања и обраде 

• Упознавање ученика са начином означавања материјала 

• Стицање знања о потреби заштите и очувања животне средине 

при коришћењу и употреби техничких материјала 

12 IX;X 

2. Машински материјали  54 X;XI;XII;I;II;III;IV;V;VI 

3. Очување радне и животне 

средине 
4 XII 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. Хемиски појмови 

- увод 

- -основни хемијски 

појмови 

- уме да разликује хемијске појмове 

- упознати се са периодним системом елемената 

- уме да разликује хемијске везе 

- зна основне хемијске симболе 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава.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 остваре овако дефинисане исходе израђују се ИОП-

2.Праћење напредовања ученика је континуално током 

целе школске године . Оцењивање- формативно-

сумативно 

Наставни срдржај је у корелацији са предметима 

Технологија рада и Практична настава 

2. Машински материјали: 

-својства материјала 

-структура материјала 

-техничко гвожђе 

-обојени материјали илегуре 

-погонски материјали 

-неметали 

- разуме разлицита својства материјала: физичка, механичка, 

технолоска, хемијска 

- уочава да разлицити материјали поседују разлицита својства , а 

самим тим и примену 

- уме да уочи да промена састава материјала изазива промену  

његових својстава 

- упознати нацин означавања материјала 

- изражава се прецизно и са јасноћом користи техничке термине 

3. Очување радне и животне 

средине 

- разумети значај заштите животне средине кроз употребу 

савремених технологија 

- разуме важност личног учешћа у заштити животне средине 
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4.3.3. Програм рада МАТЕРИЈАЛИ И ОБРАДА МЕТАЛА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Структура материјала 

Циљ 

       Стицање основних знања и појмова о карактеристикама и        

својствима материјала који се највише користе при обради у 

металопрерађивачкој индустрији 

Задаци 

• Разумевање основних хемијских појмова и термина као и 

структуре материјала 

• Стицање знања о међузависности између својства материјала 

и поступка његове обраде 

• Стицање знања о основним поступцима обраде метала  

• Стицање неопходних знања за правилном применом 

поступака при обликовању материјала у производ 

• Стицање основних сазнања о врстама неметала и њиховој 

примени 

4 IX 

2. Својства материјала 8 IX, X 

3. Обраде материјала 50 X, XI, XII,  I, II, III, IV 

4. Неметали 8 V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. Структура материјала - уочава зависности између везе и својства материјала 

- познаје основну структуру материјала 

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада уз максималну 

примену очигледних средстава.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 остваре овако дефинисане исходе израђују се 

ИОП-2.Праћење напредовања ученика је 

континуално током целе школске године . 

Оцењивање- формативно-сумативно 

Наставни срдржај је у корелацији са предметима 

Технологија рада и Практична настава 

 

2. Својства материјала 

-механичка 

-технолошка 

- разумеју значај познавања особина материјла на 

могућност њихове обраде и техничке примене 

3. Обраде метала: 

-ливењем 

-ковањем 

-ваљањем 

-пресовањем 

-извлачењем 

-резањем 

-термичком обрадом 

- уме да уочи разлику између појединих обрада 

- зна који материјали могу да се обрађују  којом 

обрадом 

- познаје која својства материјал мора да поседује да 

би био обрађен одговарајућим поступком обраде 

4. Неметали - познаје основна својства неметала и њихову примену 

у машинству 
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4.3.4. Програм рада ТЕХНОЛОГИЈА РАДА за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Припрема материјала за обраду 

Циљ 

Стицање стручно теоријских знања потребних за успешно 

схватање технолошких  процеса и задатака 

Задаци 

• Стицање знања о методама и поступцима рада у браварству : 

мерење и контролисање, оцртавање и обележавање, 

обликовање, спајање, монтажа и заштита делова и 

конструкција 

• Стицање знања о карактеристикама и примени алата и 

прибора и једноставних машина које се користе у обављању 

послова и радних задатака бравара 

• Стицање одговорности и максимално поштовање радне и 

технолошке дисциплине 

• Стицање навике за правилно коришћење средстава рада и 

заштите на раду 

• Развијање техничке писмености 

20 IX, X 

2. Основни поступци ручне обраде 20 XI, XII, III 

3. Бушење, упуштање, развртање и 

израда навоја 
16 IV, V, VI 

4. Корозија и површинска заштита 4 XII 

5. Обрада метала спајањем 10 I, II, 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. Припрема материјала за обраду:  

мерење и контролисање 

оцртавање и обележавање 

- Разуме разлику између мерења и контролисања 

- Уме да користи одговарајући алат и прибор 

- Разуме повезаност и међузависност елемената 

радног процеса у обликовању конкретног производа 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава.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 остваре овако дефинисане исходе израђују се ИОП-

2.Праћење напредовања ученика је континуално током 

целе школске године . Оцењивање- формативно-

сумативно 

Наставни срдржај је у корелацији са предметима 

Материјалу иобрада метала и Практична настава 

2. Основни поступци ручне обраде: 

одвајање материјала сечењем и резањем 

турпијање 

гребање 

исправљање 

савијање 

- Разуме технолошке поступке ручних обреда и 

њихову примену 

- Зна примену ручног алата и схвата значај правилног 

руковања и одржавања истог 

- Разуме повезаност и међузависност елемената 

радног процеса у обликовању конкретног производа 

- Уме да примени стечено знање 

- Схвата значај коришћења средстава заштите на раду 
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3. Бушење,упуштање, развртање и израда 

навоја 

- Разуме технолошке поступке обраде (бушење, 

упуштање…) , зна који алат  да користи притом 

- Схвата значај правилног руковања и одржавања 

алата,машина и средстава заштите на раду 

- Разуме повезаност и међузависност елемената 

радног процеса у обликовању конкретног производа 

- Уме да примени стечено знање 

- Уме да користи техничку докементацију 

4. Корозија и површинска заштита - Разуме штетност појаве корозије и неопходност 

површинске заштите 

5. Обрада метала спајањем: 

вијчана веза, лемљење, заваривање 

- Схвата појам и значај раздвојивих и нераздвојивих 

веза и њихову примену 
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4.3.5. Програм рада ТЕХНОЛОГИЈА РАДА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Поступци израде делова  

Циљ 

Стицање стручно теоријских знања потребних за успешно 

схватање технолошких  процеса и задатака 

Задаци 

• Стицање знања о методама и поступцима рада  : мерење и 

контролисање, оцртавање и обележавање, обликовање, 

спајање, монтажа и заштита делова и конструкција 

• Стицање знања о карактеристикама и примени алата и 

прибора и једноставних машина које се користе у обављању 

послова и радних задатака бравара 

• Стицање одговорности и максимално поштовање радне и 

технолошке дисциплине 

• Стицање навике за правилно коришћење средстава рада и 

заштите на раду 

• Развијање техничке писмености 

28 IX, X, , I, II, III, IV 

2. Обрада метала скидањем 

струготине 
14 XI, XII 

3.. Оштрење алата 8 XII 

4.Површинска заштит 6 V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1.Поступци израде делова  

- у машинству 

- израда браварских конструкција  

- обраде спајањем 

Именује и познаје  различите врсте обрада у машинству 

и при изради браварских конструкција 

Зна материјале који се користе при обликовању и 

изради делова 

Зна алате и машине који се користе у овим поступцима 

Именује  и познаје технолошке поступке различитеих 

врста обрада спајањем 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних 

средстава.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 остваре овако 

дефинисане исходе израђују се ИОП-2.Праћење 

напредовања ученика је континуално током целе 

школске године . Оцењивање- формативно-сумативно 

Наставни срдржај је у корелацији са предметима 

Материјалу иобрада метала и Практична настава 

2.Обрада метала скидањем струготине 

 

Именује врсте обрада скидањем струготине 

Зна алате и машине на којима се изводе 

3. Оштрење алата Зна алате и машине за оштрење 

4.Површинска заштит 
Зна технолошке поступке површинске заштите  
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4.3.6. Програм рада ТЕХНОЛОГИЈА РАДА за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Мере, преношење мера  и 

оцртаванње 

Циљ 

Стицање стручно теоријских знања потребних за успешно схватање 

технолошких  процеса и задатака 

Задаци 

• Стицање знања о методама и поступцима рада у браварству : 

мерење и контролисање, оцртавање и обележавање, обликовање, 

спајање, монтажа и заштита делова и конструкција 

• Стицање знања о карактеристикама и примени алата и прибора и 

једноставних машина које се користе у обављању послова и радних 

задатака бравара 

• Стицање одговорности и максимално поштовање радне и 

технолошке дисциплине 

• Стицање навике за правилно коришћење средстава рада и заштите 

на раду 

• Развијање техничке писмености 

8 IX 

2. Обликовање лима и профила 12 X; X 

3. Израда и монтажа: 

-браварских консрукција 

-грађевинске браварије 

-челичних конструкција 

40 XI, XII, I, II, III, IV 

4. Радна и технолошка 

документација 
4 V 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1.Мере, преношење мера  и оцртаванње  

Обим послова и задатака у оквиру профила 

бравар   

Читање техничког цртежа, оцртавање кружних 

линија 

- Зна који су   послови бравара,  

- Разуме значај радне  и технолошке  дисциплине  и 

коришћење  заштитних средстава 

- Познаје  правила техничког цртежа и примена у 

пракси 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних 

средстава.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 остваре овако 

дефинисане исходе израђују се ИОП-2.Праћење 

напредовања ученика је континуално током целе 

школске године . Оцењивање- формативно-сумативно 

Наставни срдржај је у корелацији са предметима 

Материјалу иобрада метала и Практична настава 

2.Обликовање лима и профила 

Ручно и машинско савијање лимова, обликовање 

- именује  различите методе и технике савијања лима 

- познаје разлику између ручне и машинског савијања 

3. Израда и монтажа: 

-браварских консрукција 

-грађевинске браварије 

-челичних конструкција 

- зна  технолошки поступак израде  и монтаже 

браварских, грађевинских и челичних 

конструкција,  

- повезују претходно стечено  знање 

- именује различите поступке рада при изради и 

монтажи ових конструкција 

4. Радна и технолошка документација - Познаје технолошку документацију  
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4.3.7. Програм рада ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА за ДРУГУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Стандарди 

Циљ 

Стицање знања о правилима техничког цртања 

Задаци 

• Стицање знања о стандардима у машиству, њиховој 

примени и значају 

• Оспособ љавање за схватање просторне представе 

машинских делова и једноставних склопова 

• Стицање основних знања о машинским елементима и 

њиховој примени 

• Развијање осећаја тачности, прецизности  и уредности 

• Развијање техничке писмености 

10 IX, X 

2. Основе геометрије и нацртне 

геометрије 
24 X, XI, XII 

3. Правила техничког цртања 16 I, II, III 

4. Машински елементи 20 III, IV, V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. Стандарди - разуме појам изначај стандарда: технички цртеж-

међународно средство комуникације 

- упознат са основним прописима у стандардизацији 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада ,уз максималну примену очигледних 

средстава.Израђују се једноставнији радионички и 

сколпни цртежи у оловци коришћењем прибора за 

техничко цртање.При изради цртежа наставник 

коригује и усмерава рад ученика .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 остваре овако дефинисане исходе израђују се 

ИОП-2.Праћење напредовања ученика је континуално 

током целе школске године . Оцењивање- 

формативно-сумативно 

Корелација : математика, основе машинства,и 

практичном наставом 

2. Основе геометрије и нацртне геометрије:  

-геометријске конструкције 

-основни принципи нацртне геометрије 

- зна основне геометријске конструкције  

- уме да прикаже геометријску слику у три пројекције 

- развијен осећај за прецизност и уредност у раду 

- има развијену мануелну вештину у руковању 

геометријским прибором 

3. Правила техничког цртања:  

котирање, пресеци, скраћења, ознаке 

толеранције 

- технички описмењен да црта, правилно чита и 

тумачи технички цртеж 

- уме да примени стечено знање 

4. Машински елементи - усвајена  елементарна знања о машинским 

елементима, њиховом значају, примени као и 

приказивању на цртежу 

- изражава се прецизно и јасно користећи техничке 

термине 

- уме да примени стеченознање уразличитим 

професионалним ситуацијама 
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4.3.8. Програм рада ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Стандарди Циљ : Стицање знања о правилима техничког цртања 

Задаци 

• Стицање елементарног знања о принципима техничког цртањ 

• Оспособ љавање за схватање просторне педставе машинских 

делова и једноставних скчопова 

• Стицање основних знања о машинским елементима и њиховој 

примени 

• Разумевање толеранције дужинских мера 

• Развијање осећаја тачности, прецизности  и уредности 

• Развијање техничке писмености 

10 IX, X 

2. Основе геометрије и нацртне 

геометрије 24 X, XI, XII 

3. Правила техничког цртања 
16 I, II, III 

4. Машински елементи 
20 III, IV, V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

Стандарди - разуме појам изначај стандарда: технички цртеж-

међународно средство комуникације 

- познаје  основне прописе у стандардизацији 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада ,уз максималну примену очигледних 

средстава.Израђују се једноставнији радионички и 

сколпни цртежи у оловци коришћењем прибора за 

техничко цртање.При изради цртежа наставник 

коригује и усмерава рад ученика .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 остваре овако дефинисане исходе израђују се ИОП-

2.Праћење напредовања ученика је континуално током 

целе школске године . Оцењивање- формативно-

сумативно 

Корелација : математика, основе машинства,и 

практичном наставом 

Основе геометрије и нацртне геометрије:  

-геометријске конструкције 

-основни принципи нацртне геометрије 

- зна основне геометријске конструкције  

- уме да прикаже геометријску слику у три пројекције 

- развијен осећај за прецизност и уредност у раду 

- има развијену мануелну вештину у руковању 

геометријским прибором 

Правила техничког цртања:  

котирање, пресеци, скраћења, ознаке толеранције 

- технички описмењен да црта, правилно чита и 

тумачи технички цртеж 

- уме да примени стечено знање 

Машински елементи - усвајена  елементарна знања о машинским 

елементима, њиховом значају, примени као и 

приказивању на цртежу 

- изражава се прецизно и јасно користећи техничке 

термине 
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4.3.9. Програм рада ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Припрема материјала 
Циљ 

• Стицање знања, радних вештина и навика потребних за 

обављање послова и самосталног рада 

Задаци 

• Овладавање технолошким операцијама  ручне и машинске 

обраде метала 

• Оспособљавање за правилну употребу, примену и одржавање 

средстава рада, њихово рационално коришћење и сагледавање 

њихове материјалне вредности 

• Примена знања о правилном избору материјала за израду 

производа и оспособљавање за њихово правилно коришћење 

• Стицање практичног знања и умења у мерењу и контролисању 

делова у процесу рада и остваривању квалитета производа 

• Стицање знања и навика за правилно коришћење средстава 

заштите на раду 

162 IX, X, XI, XII, I, II, III, V 

2. Сечење материјала 72 X, XI, I, II, III,V, VI 

3. Основни поступци ручне обраде 

метала 
98 IX, X, XI, XII,II, III 

4. Бушење, развртање, упуштање, 

резање навоја 
98 XI, XII, II,III, V 

5. Обрада метала спајањем 98 XI, XII, II, III,IV, V, VI 

6. Корозија и површинска заштита 54 II, III,IV, V 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1.Припрема материјала 

- Мерење и контролисање, 

- оцртававање и обележавање 

- Правилно рукује алатом и прибором за мерење, 

контролисање, оцртавање и обележавање 

- Уме да измери, оцрта и изконтролише  

Наставни садржај се реализује применом 

монолошко-дијалошких и илустративно-

демонстративних метода рада ,уз максималну 

примену очигледних средстава.Израђују се 

једноставнији радни прдмети.При изради предмета 

наставник коригује и усмерава рад ученика . 

Посебна пажња посвећује се заштити на раду, 

правилном руковању и одржавању алата и 

машина.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 остваре овако 

дефинисане исходе израђују се ИОП-2.Праћење 

 2.Сечење материјала 

- Сечење секачем, 

- маказама, 

- брусилицом 

- Развијeне  моторичке  способности правилног руковања 

алатима за сечење ,сече секачем и маказама 

- Користи одговарајућа средства заштите 

  3.Основни поступци ручне обраде метала 

- Рад са турпијама,  

- чекићем,  

- савијање лима 

- Развијене  моторичке  способности и знања о правилној 

употреби алата 

- развијање упорности, истрајности и  систематичности 

- -Користи одговарајућа средства заштите 

4.Бушење, развртање, упуштање, резање 

навоја 

- Развијене  моторичке  способности и знања о правилној 

употреби алата ,  

- развијање упорности, истрајности и  систематичности 
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- -Користи одговарајућа средства заштите напредовања ученика је континуално током целе 

школске године . Оцењивање- формативно-

сумативно 

Наставни садржаји су у корелација са основама 

машинства,технологијом рада ,материјалима и 

обрадом метала, техничким цртањем са машинским 

елементима и математиком 

5.Обрада метала спајањем 

- Спајање вијком и, 

- закивање, 

- лемљење, 

- РЕЛ и гасно заваривање 

- Користи различите елементе за спајање 

- Правилно рукује алатима и приборима за остваривање 

раздвојивих и нераздвојивих веза 

- Правилно примењује средства заштите на раду 

 

6. Корозија и површинска заштита - Припрема материјал за заштиту од корозије 

- Познаје технолошки поступак заштите од корозије, 

- Зна средства којима се врши заштита од корозије 
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4.3.10. Програм рада ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ за ДРУГУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Радно место 
Циљ 

-Стицање знања, радних вештина и навика потребних за 

обављање послова и самосталног рада 

Задаци 

• Овладавање технолошким операцијама  ручне и машинске 

обраде метала 

• Оспособљавање за правилну употребу, примену и одржавање 

средстава рада, њихово рационално коришћење и сагледавање 

њихове материјалне вредности 

• Примена знања о правилном избору материјала за израду 

производа и оспособљавање за њихово правилно коришћење 

• Стицање практичног знања и умења у мерењу и контролисању 

делова у процесу рада и остваривању квалитета производа 

• Стицање знања и навика за правилно коришћење средстава 

заштите на раду 

18 IX, XII, 

2. Обрада метала деформацијом 126 IX, X, XII, I, III, V, VI 

3. Увежбавање вештина на 

браварским пословима  
110 IX, X, XI, XII, I, III, V 

4. Оштрење алата 46 X, XII, III, IV, VI 

5. Обрада метала спајањем 152 IX, XI, XII, I, II, III, IV, V 

6. Израда браварских конструкција 134 IX, XI, XII, I, II, III, IV, V 

7. Површинска заштита 44 XII, III, IV, V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1.Радно место 
- познаје  послове  бравара, 

- зна важност  радне и технолошке дисциплине  

Наставни садржај се реализује практичним радом на  

изради једноставних предмета од различитог 

материјала.При изради предмета наставник 

демострира, објашњава ,даје инструкције, коригује и 

усмерава рад ученика .Систематично се ради на 

изграђивању мотричких вештина и осамостаљивању 

ученика у коришћењу алата и машина.  Посебна 

пажња посвећује се заштити на раду, правилном 

руковању и одржавању алата и машина. 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 остваре овако дефинисане исходе израђују се 

ИОП-2.Праћење напредовања ученика је континуално 

2.Обрада метала деформацијом 
-познаје различите врсте обрада деформисања 

-правилно рукује алатом и прибором за савијање 

3.Увежбавање вештина на браварским пословима  

-користиразличите алате 

-правилно рукује алатима и приборима за остваривање 

раздвојивих и нераздвојивих веза 

-правилно примењује средства заштите на раду 

-чисти и одржава алат 

4.Оштрење алата 

-поставља тоцило и изводи оштрење 

-правилно примењује средства заштите на раду 

-чисти и одржава алат 

5.Обрада метала спајањем 

-користи различите елементе за спајање 

-правилно рукује алатима и приборима за остваривање 

раздвојивих и нераздвојивих веза 
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-правилно примењује средства заштите на раду током целе школске године . Оцењивање- 

формативно-сумативно 

Наставни садржаји су у корелација са основама 

машинства,технологијом рада ,материјалима и 

обрадом метала, техничким цртањем са машинским 

елементима и математиком 

6.Израда браварских конструкција 
-израђије мањих  браварске конструкције различитим 

обрадама 

7.Површинска заштита 

-припрема материјал за заштиту од корозије 

-познаје технолошки поступак заштите од корозије, 

-зна средства којима се врши заштита од корозије 
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4.3.11. Програм рада ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Радно место 
• Стицање знања, радних вештина и навика потребних за 

обављање послова и самосталног рада 

• Овладавање технолошким операцијама ручне и машинске 

обраде метала 

• Оспособљавање за правилну употребу, примену и одржавање 

средстава рада, њихово рационално коришћење и сагледавање 

њихове материјалне вредности 

• Примена знања о пеавилном избору материјала за израду 

производа и оспособљавање за њихово правилно коришћење 

• Стицање практичног знања и умења у мерењу и контролисању 

делова у процесу рада и остваривању квалитета производа 

• Стицање знања и навика за правилно коришћење средстава 

заштите на раду 

18 IX 

2. Мерење, преношење и 

оцртавање мера 
72 IX, X, XI 

3.Обликовање лима и профила 110 XI, XII, I 

4.Израда браварских конструкција 134 I, II, III 

5.Израда и монтажа грађевинске 

браварије 
126 II, III, IV 

6.Израда и монтажа челичних 

конструкција 
116 IV, V 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

1.Радно место - Зна обим посла и задатака бравара Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода рада 

,уз максималну примену очигледних средстава.Израђују се 

једноставнији радни прдмети.При изради предмета 

наставник коригује и усмерава рад ученика . Посебна 

пажња посвећује се заштити на раду, правилном руковању 

и одржавању алата и машина.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 остваре овако дефинисане исходе 

израђују се ИОП-2.Праћење напредовања ученика је 

континуално током целе школске године . Оцењивање- 

формативно-сумативно 

Наставни садржаји су у корелација са основама 

машинства,технологијом рада ,материјалима и обрадом 

метала, техничким цртањем са машинским елементима и 

математиком 

2.Мерење, преношење и оцртавање 

мера 

- уме да пренесе мере 

- правилно рукује алатом и прибором за мерење, 

контролисање, оцртавање и обележавање 

- Уме да измери, оцрта и изконтролише  

3.Обликовање лима и профила  

4.Израда браварских конструкција 

- израђује мање  браварске конструкције користећи се  

одговарајућим алатом и прибором  

 -у раду  примењује мере и средства заштите на раду 

- чисти иодржава средства рада 

5.Израда и монтажа грађевинске 

браварије 

- израђује и монтираграђевинску браварију користећи се 

одговарајућим алатом и прибором  

 -у раду  примењује мере и средства заштите на раду 

- чисти иодржава средства рада  

6.Израда и монтажа челичних 

конструкција 

- израђује и монтирачеличне конструкције користећи се 

одговарајућим алатом и прибором  

 -у раду  примењује мере и средства заштите на раду 

- чисти иодржава средства рада  
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4.4. Програми рада – изборних предмета – подручје рада машинство и обрада метала и текстилство и кожарство 
 

4.4.1. Програм рада ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА за ПРВУ годину 

Теме Циљеви и задаци Оријентациони број часова Време 

1. УВОД 

ЦИЉЕВИ наставе предмета грађанско васпитање за 

једногодишње оспособљавање за рад су да ученици развију 

способности и вештине и усвоје вредности које су предпоствке – 

за целовит развој личности и за комплетан, одговоран и ангажован 

живот у савременом грађанском друштву у духу понашања 

људских права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу 

народима, националним и верским групама.  

ЗАДАЦИ наставе предмета грађанско васпитање за једногодишње 

оспособљавање за рад су: 

-  Да се код ученика развија самопоштовање, осећај личног и 

групног идентитета; 

-  Да се код ученика развија способност разумевања разлика међу 

људима и спремност да се разлике поштују и уважавају; 

-  Да се код ученика развијају комуникацијске вештине које су 

неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање 

сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно 

слушање, преговарање; 

-  Да се код ученика развија способност критичког расуђивања и 

одговорност одлучивања и делања; 

-  Да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и 

подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба;  

-  Да ученици разумеју природу и начин успостављања 

друштвених, етичких и правних норми и њихову важност за 

заједнички живот; 

-  Да се ученици обуче техникама групног рада и групног 

одлучивања; 

-  Да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог 

предмета поштују и практикују основне демократске вредности. 

1 IX 

2. ЈА, МИ И ДРУГИ 5 IX, X 

3. КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ 8 X, XI, XII  

4. ОДНОСИ У ГРУПИ И 

ЗАЈЕДНИЦИ 
21 XII, I, II III, IV, V, VI 
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Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

1. УВОД - Да се ученици обавесте о циљевима и задацима програма 

и начином рада, и да се међусобно упознају 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава.  

Рад се одвија са целим одељењем фронталним, групним 

или индивидуалним обликом рада. При реализацији 

наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. Праћење напредовања 

ученика је континуално током целе школске године. 

Оцењивање: описно. Наставни срдржај је у корелацији са 

предметима: српски језик, ликовна култура, математика, 

уређење друштва. 

2. ЈА, МИ И ДРУГИ 

- Лични идентитет 

- Откривање и уважавање разликa 

- Групна припадност 

- Стереотипи и предрасуде 

- Толеранција и дискриминација  

- Да се ученици боље међусобно упознају и да подстакне 

њихово осећање самопоштовања и личног идентитета 

- Да ученици открију и прихвате постојеће сличности 

разлике међу собом и људима оупшта и да сагледају 

сложеност и преклапања властитих групних идентитета   

- Да ученици постану свесни важности припадања 

породици и другим групама 

- Да ученици разјасне значење појмова и појава стереотипа 

и предрасуда и дискриминације 

- Да се ученицима приближе појмови дискриминације и 

толеранције 

3. КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ 

- Самопоуздано реговање 

- Гласине 

- Неслушање 

- Активно слушање 

- Неуптужујуће поруке 

- Изражавање мишљења 

- Лествица партиципације 

- Вођење дебате и дијалога 

- Да ученицима помогне да освесте уобичајене начине 

реаговања у конфликтној ситуацији, да упознају и увежбају 

да примењују најделотворнији, а најмање коришћен 

самопоуздан начин реагова 

- Указивање на сопствени процес искривљавања садржаја 

поруке приликом њеног преношења, нарочито ако има 

много посредних преносилаца информације, како се тај 

процес може контролисати и сама комуникација 

унапредити са позиција онога ко саопштава поруку као и са 

позиције онога ко слуша, прима порукуња 

- Да се ученицима укаже на неслушање као један од важних 

узорка неспоразума у комуникацији 

- Да се ученици упознају са начелима на које се може 

побољшати међусобна комуникација 

- Да се уведе модел непутужујућих порука као један од 

битних образаца ненасилне комуникације и да укаже на то 

колико неоптужујуће поруке олакшавају и отварају 

комуникацију 

- Да ученици стекну знање о праву на слободно изражавање 

мишљења 

- Да кроз игру улога у којима се сукобљавају ставови и 

мишљења, ученици сагледају разлику тока исхода два стила 

јавних расправа, дијалога и дебате 
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4. ОДНОСИ У ГРУПИ И ЗАЈЕДНИЦИ 

- Сарадња 

- Групни рад 

- Групно одлучивање 

- Ластвица партиципације 

- Радити заједно 

- Динамика и исходи сукоба 

- Стилови поступања у конфликтима I 

- Стилови поступања у конфликтима II 

- Сагледавање проблема из различитих 

углова I 

- Сагледавање проблема из различитих 

углова II 

- Налажење решења 

- Постизање договора 

- Извини 

- Посредовање 

- Насиље у нашој околини 

- Вршњачко насиље I 

- Вршњачко насиље II 

- Насиље у школи 

- Постизање мира I 

- Постизање мира II 

- Шта носим са собом 

- Да се ученици уведу у проблематику сарадње и 

заједништва насупрот индивидуалној и такмичарској 

орјентацији, сагледају разлоге за сарадњу и предности које 

она носи и размотре претпоставке за остваривање сарадње 

- Да ученици сагледају одлике и предности групног 

(тимског) рада 

- Да  се покаже да постоје различити типови доношења 

одлука у групи и да подстакне ученике да испитају њихове 

предности и ограничења 

- Да се ученици упознају са различитим облицима учешћа 

деце у активностима и разумеју значај сопственог учешћа за 

развој 

- Да се ученици опробају у сарадничко/тимском понашању 

и преузимању одговорности 

- Да се ученици преко личног искуства упознају са 

динамиком конфликта 

- Да ученици стекну бољи увид у факторе који утичу на 

понашање у конфликтним ситуацијама 

- Анализа конфликта из различитих углова да би се откриле 

потребе и страхови страна у сукобу. Ослањање на потребе и 

страхове, а не на захтеве сукобљених страна представља 

главни моменат решења сукоба јер отвара могућност 

изналажења обострано прихватљивог решења 

- Проналажење кроз процес настајања и могућности 

решавања конфликта користећи при томе знања и искуства 

из претходних радионица 

- Да кроз одигравање ситуације која садржи сукобљавање 

интереса ученици сагледају кључне узроке јављања сукоба 

и његово настајање из фазе у фазу 

- Да ученици схвате да се кроз пружање и прихватање 

извињења могу избећи сукоби и прекиди у комуникацији, 

да схвате да извињење није знак слабости, већ израз добре 

воље и спремности да се прихвати одговорност за 

сопствено понашање, да спремније прихвате туђе извињење 

- Да се ученици упознају са основним идејама, сврхом и 

поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и 
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испробају стечена знања у једној ситуацији симулиране 

свађе међу друговима 

- Да ученици постану осетљивији на различите врсте 

насиља, посебно прикривених (мање видљивих) врста 

насиља, стекну свест о присутности насиља у свим 

сегментима друштва и размотре ко су све насилници 

- Да ученици схвате какав може да буде утицај вршњачке 

групе на појединца, посебно механизам групног притиска. 

Да мисле „својом главом“ и да науче да кажу НЕ кад треба 

- Да се ученицима приближе осећања појединца кога група 

одбацује и да им се укаже на постојање различитих улога и 

начина реаговања у ситуацији када је неко одбачен 

- Да се ученици подстакну на борбу против насиља у школи 

и пружање помоћи жртви насиља 

- Да се ученици доведу до разумевања да насиље није 

урођено у људској природи и да спречавање насиља и 

постизање мира зависи од сваког од нас 

- Да се ученицима пружи прилика да процене програм као 

целину и размене своја искуства везана за праћење овог 

програма 

 

  



Школски програм средњег образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          76 

 

4.4.2. Програм рада ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА за ДРУГУ годину 

Теме Циљеви и задаци Оријентациони број часова Време 

УВОД 

ЦИЉЕВИ предмета су да ученици средњих школа стекну 

сазнања, развију способност и вештине и усвоје вредности које су 

претпоставке за целовит развој личности и за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у 

духу поштовања људских права и основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства 

међу народима, етничким, националним и верским групама. 

ЗАДАЦИ наставе предмета су: 

- да се ученици упознају са базичним концептима из ове 

области: демократија, грађанско друштво, политкаи људска 

права. 

- да ученици стекну основна знања о институцијама 

демократског друштва и улози грађана у демократском 

друштву 

- да се код ученика развија способност кртичког расуђивања и 

одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у 

ширем окружењу 

- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено 

знање примени у свакодневном животу за покретање 

грађанских иницијатива и конкретних акција  

- да се узбором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог 

предмета поштују и практикују основне демократске 

вредности и подстакне њихово усвајање 

1 IX 

ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА 
4 IX, X 

ГРАЂАНИН И ГРАЂАНСКО 

ДРУШТВО   7 X, XI, 

ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА 

ПРАВА И ПРАВО НА 

ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ 
13 XI, XII, I, II 

ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ 

АКЦИЈЕ 10  III, IV, V, VI 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

УВОДНИ ЧАС - На уводном часу се ученици информишу о програму 

предмeта, његовим циљевима и задацима, начину рада, и 

да се међусобно упознају. 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода рада 

уз максималну примену очигледних средстава. Рад се 

одвија са целим одељењем фронталним, групним или 

индивидуалним обликом рада. При реализацији наставних 

садржаја води се рачуна о индивидуалним способностима 

сваког ученика. Праћење напредовања ученика је 

1.ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА 

- Демократија и демократско одлучивање 

- Грађански живот, политика и власт 

- Ограничена власт 

Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова 

демократије и политике, као предусловима политичке 

партиципације грађана. Обрађују се механизми 



Школски програм средњег образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          77 

- Подела власти функционисања и институције демократије, као и начини 

контроле и ограничења власти у демократском поретку. 

континуално током целе школске године. Оцењивање: 

описно. Наставни срдржај је у корелацији са предметима: 

српски језик, ликовна култура, математика, уређење 

друштва.  

 

2.ГРАЂАНИН И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО   

- Појам грађанин / грађанка 

- Грађани / грађанке и поштовање закона 

(припрема за дебату и дебата) 

- Упознавање са радом локалне власти и 

самоуправе (посета општини) 

- Грађанско и цивилно друштво 

- Карактеристике цивилног друштва 

- Однос цивилног друштва и државе 

- Грађански активизам за и против(припрема 

за дебату и дебата) 

Тематска целинапосвећена је појму, карактеристикама и 

вредностима грађанског друштва.Централне теме су: однос 

државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и 

начин његовог учествовања у политици. 

 

3. ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И 

ПРАВО НА ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ 

- Претпоставке грађанског друштва 

- Људска права –1 

- Људска права –2 

- Грађани моје општине - 1 

- Грађани моје општине – 2 

- Грађанска иницијатива 

- Грађанска иницијатива – формулисање 

- Грађанска иницијатива - презентација и 

анализа рада по групама 

- Грађанска иницијатива - формални предлог 

- Скупштина - припреме за заседање 

- Скупштина – заседање 

- Удружења грађана - право на 

самоорганизовање 

- Удружења грађана – упознавање с радом 

локалних удружења грађана 

Уводни део ове целине посвећен је појму и култури 

људских права, као и улози грађана и  залагању за 

остваривање ових права. Детаљњије се обрађују 

право на грађанску иницијативу које омогућава 

партиципацију грађана у процесу доношења одлука и 

право на самоорганизовање грађана, кроз које се 

ученици упознају с улогом невладиних организација. 
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4. ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ  АКЦИЈЕ 

- Планирање локалне акције – избор 

проблема 

- Планирање локалне акције – кораци у 

планирању 

- Планирање локалне акције – прикупљање 

података, формулисање проблема, циљева и 

задатака 

- Планирање локалне акције – план 

надгледања и оцене успешности 

- Планирање локалне акције – одређивање 

циљних група, анализа окружења и 

изградња подршке 

- Планирање локалне акције – осмишљавање 

поруке и одабир канала комуникације 

- Планирање локалне акције – прикупљање 

средстава и план активности 

- Планирање локалне акције - припрема за 

јавну презентацију 

- Планирање локалне акције - јавне 

презентације у школи 

- ЗАВРШНИ ЧАС - Шта носим са собом? 

Последња тематска целина пружа ученицима основна 

знања и вештине које су неопходне за решавање њима 

важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних 

локалних акција. На овај начин ученици имају прилике да 

сами узму активно учешђе примењујући предходно 

стечена занања. У оквиру ове целине, предвиђене су јавне 

презентације нацрта акција и резултата у школи. 
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4.4.3. Програм рада ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА за ТРЕЋУ годину 

Теме Циљеви и задаци Оријентациони број часова Време 

УВОДНИ ЧАС 

 

ЦИЉЕВИ наставе предмета грађанско васпитање за трећи разред 

средње школе за ученике са посебним потребамa су да се код 

ученика постигнупромене на нивоу знања, вештина, ставова, 

вредности као претпоставке за целовит развој личности и за 

компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом 

грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних 

слобода. 

ЗАДАЦИ наставе предмета грађанско васпитање за трећи разред 

средње школе за ученике са посебним потрбама су: 

- Да се ученици спреме за ангажован живот у 

савременомграђанском друштву; 

- Да упознају Закон о слободном приступу информацијама и 

могућностима које овај закон пружа 

- Да перпознају улогу медија као једним од главних извора 

информација 

- Да овладају сопственим вештинама и способностимакоје су 

значајне за писање професионалне биографије и пријаве за посао, 

факултет или стипендију 

- Да се ученици обуче за самосталан интервју код потенцијалног 

послодавца 

- Да знају да препознају ситуације када послодавци 

постављају питања која су увредљива или неодговарајућа. 

1 IX 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 14 IX, X, XI, XII 

СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И РАДА 
17 XII, I, II, III, IV, V, VI 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма предмета 

УВОДНИ ЧАС - Информисање о програму предмета, његовим 

циљевима и задацима, начину рада. 

Наставни садржај се реализује применом монолошко-

дијалошких и илустративно-демонстративних метода 

рада уз максималну примену очигледних средстава. Рад 

се одвија са целим одељењем фронталним, групним или 

индивидуалним обликом рада. При реализацији 

наставних садржаја води се рачуна о индивидуалним 

способностима сваког ученика. Праћење напредовања 

ученика је континуално током целе школске године. 

1. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

- Људска права и слободе – право на слободан 

приступ информацијама и социјално-економска 

права  

- Упознавање извора информација – државни 

органи као извор информација  

- Да се ученици спреме за ангажован живот у 

савременомграђанском друштву; 

- Да упознају Закон о слободном приступу 

информацијама и могућностима које овај закон пружа 

- Да перпознају улогу медија као једним од главних 

извора информација 
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- Јавна информација, приступ информацијама – 

основна правила  

- Ограничења у приступу информацијама од јавног 

значаја  

- Процедура подношења захтева за приступ 

информацијама  

- Процедура подношења захтева за приступ 

информацијама  

- Заштита права на информисање – улога 

повереника  

- Медији као извор информација – питање 

веродостојности  

- Разумевање и тумачење медијских порука  

- Механизми медијске манипулације  

- Утицај тачке гледишта на објективност 

информација  

- Селекција информација: објективност као 

одговорност  

- Селекција информација: објективност као 

одговорност  

- Улога медија у савременом друштву  

 Оцењивање: описно. Наставни срдржај је у корелацији са 

предметима: српски језик, ликовна култура, математика, 

уређење друштва.  

 

2. СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

РАДА 

- Планирање каријере и улазак у свет рада  

- Планирање каријере и улазак у свет рада  

- Планирање каријере и улазак у свет рада  

- Планирање каријере и улазак у свет рада  

- Самопроцена и вештина представљања личних 

карактеристика значајних за 

даље професионално образовање и рад 

- Разговор с послодавцем 1 

- Разговор с послодавцем 2 

- Разговор с послодавцем 3 

- Разговор с послодавцем 4 

- Тражење информација значајних за 

професионално образовање и тражење посла 1 

- Да овладају сопственим вештинама и 

способностимакоје су значајне за писање 

професионалне биографије и пријаве за посао, 

факултет или стипендију 

- Да се ученици обуче за самосталан интервју код 

потенцијалног послодавца 

- Да знају да препознају ситуације када послодавци 

постављају питања која су увредљива или 

неодговарајућа. 
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- Тражење информација значајних за 

професионално образовање и тражење 

 посла 2 

- Тражење информација значајних за 

професионално образовање и тражење 

посла 3 

- Тражење информација значајних за 

професионално образовање и тражење  

посла 4 

- Завршни час – Шта носим са собом?  
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4.4.4. Програм рада ВЕРСКЕ НАСТАВЕ за ПРВУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

Увод 
Да се код ученика изгради свест о томе: 

− да је се Бог открива као Личност, где могу наћи примере у 

Библији и светоотачким списима да је Бог Света Тројица 

− да се ученицима скрене пажња на то да су вера и 

поверење предуслови сваког знања 

− да се код ученика изгради свест о томе:да не постоји 

хришћани мимо Цркве 

− да је Библија књига богослужбене заједнице 

- оспособити ученика за разликовање народног и црквеног 

Предања и правилно оживљавање православног етоса који 

извире из литургијског начина постојања људи и природе;  

1 IX 

Бог Откривења 5 IX, X 

Вера, знање и богопознање 7 XI 

Хришћанин – човек Цркве 9 XI, XII, I 

Свето Писмо – Књига Цркве 5  II, IV, V 

Хришћански живот 4 V, VI 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

Увод 
Упознавање са планом и програмом 

Вероучитељ - предаје, објашњава непознате 

појмове,примери из Јеванђеља и примери из 

живота Цркве 

Ученик - слуша, поставља питања, ради 

презентацију 

Методе - дијалошка, демонстративна, текстуална 

Наставна средства – Библија, дидактички  

материјал, видео...                                                                       

Корелација –српски језик, историја 

Бог Откривења 
Ученик ће моћи да наведе примере Откровења, да разуме да се и 

данас у Цркви догађа Божје Откровење 

Вера, знање и богопознање 
Ученик ће моћи да увиди разлику између ова два појма 

Хришћанин – човек Цркве 
Да ученик као хришћан постаје део литургијске заједнице 

Свето Писмо – Књига Цркве 
Да ученик зна поделу Светог писма по књигама, да зна да нађе 

примере у Библији 

Хришћански живот 
Да ученик уочи да световни живот није могућ без Бога и заједнице 
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4.4.5. Програм рада ВЕРСКЕ НАСТАВЕ за ДРУГУ годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

Увод 
− да се код ученика изгради свест о томе: да је узрок 

постојања света Бог као личност, створио човека по 

свом лику и за вечност 

− да човековим погрешним изражавањем слободе 

створена природа није остварила могућност да 

превазиђе своју потенцијалну смртност  

− да кроз старозаветне примере виде оснивање 

новозаветне Цркве 

− омогућити ученицима доживљај старозаветне 

побожности 

1 IX 

Стварање света и човека 7 IX 

Прародитељски грех 7 X, XI, XII 

Свештена историја спасења (од Адама до Израиља) 6 I, II, III 

Свештена историја спасења (од Мојсија до Христа) 10 III, IV 

Старозаветна ризница 4 V 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

Увод Упознавање са планом и програмом 

Вероучитељ - предаје, објашњава непознате 

појмове,примери из Јеванђеља и примери из 

живота Цркве 

Ученик - слуша, поставља питања, ради 

презентацију 

Методе - дијалошка, демонстративна, 

текстуална 

Наставна средства – Библија, дидактички  

материјал, видео...                                                                       

Корелација –српски језик, историја 

Стварање света и човека 
Ученици треба да: 

објасне да је човек икона Божја зато што јеслободан 

Прародитељски грех 

Уоче да само давање заповести првом човеку од стране Бога 

указује на то да је човек слободан и да је могао да испуни или 

не... 

Свештена историја спасења (од Адама до Израиља) 
Да кроз старозаветне примере виде оснивање новозаветне 

Цркве 

Свештена историја спасења (од Мојсија до Христа) Ученик ће моћи да наведе догађаје из старог завета и пророке 

Старозаветна ризница 
Подстакнут старозаветним примерима смелије суочи са 

сопственим греховима 

  



Школски програм средњег образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          84 

 

4.4.6. Програм рада ВЕРСКЕ НАСТАВЕ за ТРЕЋУ годину 

Програм рада катихизиса за трећи  разред средње школе 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

Увод 
− да се ученици упознају са садржајем програма и 

начином рада 

- да се ученицима аргументовано предочи да је Исус 

Христос једини спаситељ створеног света 

- да се код ученика изгради свест о томе: 

какво је Христово учење о Царству Божјем, 

Блаженства 

- да је Христова смрт на крсту крајњи израз Божије 

љубави према човеку 

- да је основно смисао хришћанског етоса волети 

друге као што је Исус волео нас 

- указати ученицима да се учешћем у светим Тајнама 

постаје део тела Христовог 

- Детаљно протумачити молитву Оче наш кроз 

Литургију 

1 IX 

Христос истинити Бог и истинити Човек 5 IX, X 

Приближило се Царство Божје... 7 X, XI 

Где је Христос ту је и Царство Божје 9 XII, I, II 

Мој живот у Христу 5 III 

Светотајински живот Цркве 4 IV 

Новозаветна ризница 4 V 

 

Теме Исходи Начин оставривања програма предмета 

Увод Ученици је упознат са планом и програмом 

Вероучитељ – предаје, објашњава непознате 

појмове,примери из Јеванђеља и примери из 

живота Цркве 

Ученик - слуша, поставља питања, ради 

презентацију 

Методе - дијалошка, демонстративна, 

текстуална 

Наставна средства – Библија, дидактички  

материјал, видео...                                                                       

Корелација –српски језик, историја 

Христос истинити Бог и истинити Човек 
Ученици треба да: стекну свест о томе да је Тајна Христова 

циљ стварања света 

Приближило се Царство Божје... Ученик уочава да је Царство Божије заједница са Христом 

Где је Христос ту је и Царство Божје 
Уоче да се ми својим причешћем  приближавамо Царству 

Божијем 

Мој живот у Христу Запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом 

Светотајински живот Цркве 

Уоче да Дух Свети конституише Цркву као конкретну 

Литургијску заједницу кроз Крштење, Миропомазање и 

Рукоположење 

Новозаветна ризница 
Уоче идентичност структуре будућег Царства Божјег и 

Литургије 
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4.5. Програми осталих обавезних облика образовно васпитног рада 
 

 

4.5.1. Програм рада одељенског старешине 

 

Програм рада одељењских старешина спада у групу васпитних програма који се у школи 

спроводе, а пре свега у циљу подршке развоју личности ученика и неговања сарадње са 

родитељима.  

Одељењске старешине координирају радом одељења и одељењског већа. Они свој 

програм реализују кроз одржавање часова одељењског старешине, одржавање родитељских 

састанака, сазивање и вођење одељењских већа, консултације и саветовање са ученицима, 

родитељима, стручним сарадницима, директором и предметним наставницима.  

 

Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу 

ученицима, формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне 

солидарности", развијање радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према 

школској имовини, развијање свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење 

њиховог здравственог стања, помоћ у професионалном усмеравању и друг 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније 

реализације свих предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, 

налажење и заједничко спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз 

правоворемено информисање о свим значајним чињеницама у одељењу, размена искустава путем 

консултација и посета часова члановима већа и слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и 

дисциплини њихове деце, прикупљање података о социјално–економским условима и развојним 

проблемима ученика, остваривању сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради 

постизања образовно-васпитних циљева. 

 

Планови рада одељењских старешина се налазе у оквиру Годишњег плана рада. Међу 

значајније активности које спроводи одељењски старешина спадају: креирање програма, 

активности и акција одељењске заједнице; праћење укупног наставног процеса за одељење - 

реализације, постигнућа, редовност вредновања знања, стагнације у напредовању, потребе за 

додатном подршком; подучавање или информисање о техникама учења и планирању слободног 

времена; информисање родитеља на родитељским састанцима, као и у индивидуалним 

контактима са њима; прикупљање, израђивање, класификовање документације о ученицима и 

њиховим активностима;контролисање општег стања одељења, безбедности ученика и поштовања 

права ученика; спровођење појачаног васпитног рада са ученицима; саветовање у вези са 

професионалном оријентацијом; подстицање развијања позитивних друштвених вредности; 

пружање помоћи и подршке ученицима, родитељима, предметним наставницима. 
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4.5.2. Програм корективног рада 

 

У обавезне облике образовно васпитног рада у школи, који се изводи након периода 

опсервације, а на основу дијагнозе стручних служби, спроводи се корективни рад кроз 

корективно - превентивне  и логопедске вежбе. Укупан фонд корективног рада по одељењу је до 

90 часова. Расподела овог фонда часова између логопедских  и корективно - превентивних вежби 

зависи од тренутних потреба, а ближе се одређује годишњим планом рада школе.     

 

4.5.2.1. Корективно - превентивне вежбе 

 

Циљ корективно – превентивних вежби  је: 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 корективно - превентивних вежби  су: 

- омогућавање правилног раста и развоја 

- превенција настанка деформитета 

- корекција већ насталих деформитета и спречавање прогресије постојећих 

- кориговање лошег држања тела, 

- кориговање деформитета, 

- кориговање моторног развоја, 

- јачање мускулатуре тела (леђних и трбушних мишића, мишића доњих и горњих 

екстремитета, мишића стопала), 

- развој физичких способности (снаге, брзине, издржљивости, окретности, покретљивости, 

прецизности, координације, издржљивости), 

- развој радних навика 

- јачање воље, самодисциплине, самопоуздања, смелости 

- очување и учвршћивање здравља 

- 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)Основнои 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 

физијатром 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. 
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Корелација: 

Уколико је могућа, корелација се остварује између програма природне групе предмета и 

физичког васпитања 

 

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. 

10 IX, XII, VI 

2. Комплекси вежби за 

корекцију постојећих 

деформитета 60 

IX, X, XI, XII, 

I, II, III, IV, V, 

VI 

 

 

Садржаји Исходи Начин оставривања програма 

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 

 

 

4.5.2.2. 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. 
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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 

 

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. 

 

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. 

 

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, 
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• 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. 

 

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), 

• 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). 

 

 

 

 



Школски програм средњег образовања 

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор                                          90 

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. 

 

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. 

 

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, 

• 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. 

 

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. 

 

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, 
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• 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. 

 

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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4.5.3. Програм праксе и практичног рада за подручје рада машинство и обрада метала 

 

4.5.3.1. Програм праксе и практичног рада за ПРВИ разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Израда једноставнијих машинских 

конструкција применом 

ручне обраде, 

обраде резањем и спајањем уз 

коришћење једноставних 

радионичких цртежа 

• Примена практичних и теориjских  

знања стечених током године 

• Увежбавање стечених вештина 

60 

Задње две 

недеље 

школске 

године 

 

4.5.3.2. Програм праксе и практичног рада за ДРУГИ разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Израда мање сложених машинских 

конструкција применом 

обрада 

резањем,деформисањем,спајањем уз 

коришћење једноставних склопних 

цртежа 

Примена практичних и теориjских знања 

и вештина стечених током године  

Увежбавање стечених вештина 

60 

Задње 

две 

недеље 

школске 

године 

 

4.5.3.3. Програм праксе и практичног рада за ТРЕЋИ  разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Израда сложених  машинских 

конструкција применом  ручних и 

машинских обрада 

резањем,деформисањем, спајањем 

уз примену комплетне техничко- 

технолошке документације 

Примена практичних и теориjских знања 

и вештина стечених током године  

Увежбавање стечених вештина 

60 

Задње две 

недеље 

школске 

године 
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4.5.4. Прорам праксе и практичног рада за подручје рада текстилство и кожарство 

 

4.5.4.1. Програм праксе и практичног рада за ПРВИ разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Израда једноставних 

конфекцијских 

елемената 

Примена практичних и теориских  знања и вештина  

стечених  током године  

Увежбавање стечених вештина 

60 

Задње две 

недеље 

школске 

године 

 

4.5.4.2. Програм праксе и практичног рада за ДРУГИ разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Израда једноставних 

одевних предмета 

Примена практичних и теориских  знања и вештина  

стечених  током године  

Увежбавање стечених вештина 

60 

Задње две 

недеље 

школске 

године 

 

4.5.4.3. Програм праксе и практичног рада за ТРЕЋИ разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Израда сложенијих 

конфекцијских 

елемената   

Примена практичних и теориских  знања и вештина  

стечених  током године  

Увежбавање стечених вештина 

60 

Задње две 

недеље 

школске 

године 

 

 

 

4.6. Програм образовно - васпитног рада 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 
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- 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 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. 
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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 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.  
 

 

 

4.7. 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 
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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, 

- 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, 
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- 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. 

 

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 
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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 психолога 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 
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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 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 

 

 

4.8. 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; 
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- 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. Програм допунске, додатне и припремне наставе 
 

 

5.1. Програм допунске наставе 
 

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. 
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5.1.1. Програм рада допунске наставе српског језика и књижевности I, II, III 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Књижевност 

Допунска настава треба да помогне појединим ученицима у 

савладавању одређених програмских садржаја у случају да је дошло 

до заостајања услед објективних  или субјективних фактора 

(изостајање, несигурност, породични проблеми, недовољна 

активност ученика). У односу на програмске садржаје допунска 

настава треба да омогући 

• Лакше разумевање природе и смисла књижевности, књижевних 

праваца и периода књижевне уметности 

• Способност ученика да схвати и разуме књижевно дело, 

анализирајући радњу, улоге ликова, поруку и мото изречене у 

делу – пренесено значење 

• Богаћење описно-приповедачког говора и самосталност 

ученика у усменом и писменом изражавању 

• Развој интересовања за усмену и писану реч 

• Квалитетније грађење реченица и коришћење правописно-

граматичких правила 

37/ 35/35/32 
IX, X, XI, XII, I, 

II, III, IV,V, VI 
2. Језик 

3. Култура  изражавања 

 

5.1.2. Програм рада допунске наставе математике за прву годину 

Теме Циљ и задаци Оријентациони број часова Време 

1. Основне рачунске операције у 

скуповима : N, NO, Z, Q, R 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање 

основних математичких знања и вештина 

• Познавање основних рачунских операција у скуповима     N, 

No, Z, Q и R  

• Разумевање квантитативних и просторних односа у природи и 

друштву 

• Развијање способности посматрања, опажања и логичког 

мишљења 

• Развијање упорности, истрајности, систематичности, уредности 

и одговорности у раду 

• Оспособљавање за практичну примену усвојених математичких 

знања у решавању разних задатака и проблема из живота 

35 
IX, X, XI, XII, I, II, III, 

IV,V, VI 

2. Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 

3. Размере и пропорције 

4. Рационални алгебарски изрази 
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5.1.3. Програм рада допунске наставе математике за другу годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Скуп рационалних бројева 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање основних 

математичких знања и вештина 

• Познавање основних рачунских операција у скуповима  N, No, Z, 

Q, R и Q 

• Разумевање квантитативних и просторних односа у природи и 

друштву 

• Развијање способности посматрања, опажања и логичког 

мишљења 

• Развијање упорности, истрајности, систематичности, уредности и 

одговорности у раду 

• Оспособљавање за практичну примену усвојених математичких 

знања у решавању разних задатака и проблема из живота 

32 
IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, 

V, VI 

 

5.1.4. Програм рада допунске наставе математике за трећу годину 

Теме Циљ Оријентациони број часова Време 

1. Финансијска математика 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање основних 

математичких знања и вештина 

• Разумевање квантитативних и просторних односа у природи и 

друштву 

• Развијање способности посматрања, опажања и логичког 

мишљења 

• Развијање упорности, истрајности, систематичности, уредности и 

одговорности у раду 

• Оспособљавање за практичну примену усвојених математичких 

знања у решавању разних задатака и проблема из живота 

33 
IX, X, XI, XII, I, II, III, 

IV,V, VI 
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5.2. Програм припремне наставе 
 

Припремну наставу школа организује за ученике који се упућују на полагање : 

- разредног испита - разредни испит ученик полаже у јунском и у августовском 

испитном року 

- поправног испитаком - ученик полаже у августовском року, а ученик завршних 

разреда у јунском и августовском року 

 

Припремна настава организује се и за све ученике који полажу завршни испит. 

 

5.2.1. Програм припремне наставе за поправни испит (I, II, III) разред 

Тема Циљ Оријентациони 

број часова 

Време 

Теме из предмета из којих 

се полаже поправни испит 

-Пружање помоћи ученику на савладавању 

тематских садржаја предмета из којих полаже 

поправни испит 

7 август 

 

5.2.2. Програм припремне наставе за разредни испит (I, II, III) разред 

Тема Циљ Оријентациони 

број часова 

Време 

Теме из предмета из којих 

се полаже разредни испит 

-Пружање помоћи ученику на савладавању 

тематских садржаја предмета из којих полаже 

поправни испит 

7 
Јун и 

Август 

 

5.2.3. Програм припремне наставе за завршни испит (Завршне године образовних профила) 

Тема Циљ Оријентациони 

број часова 

Време 

Практичан рад 
-Пружање помоћи ученику у активностима 

везаним за израду и одбрану практичног рада 
30 Јун  
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6 . Програми и активности којима се развијају способности за 

решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и 

подстицање предузетничког духа 
 

Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања, активности 

Ученичког парламента, радом одељенских етарешииа и стручног сарадника, као и кроз слободне 

и ваннаставне активности развија способност за препознавање проблема, вештине планирања 

акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче самоиницијативу и 

предузетнички дух ученика. У развијању ових способности не треба заборавити родитеље као 

важну карику јер само заједничким деловањем и усклађено, школа и родитељи утичу на 

друштвено одговорно понашање деце и на учење друштвених и емоционалних вештина које 

често називамо заједничким именом „животне вештине" (свест о себи, разумевање других - 

емпатија., разумевање сопствене пририоде, доношење одговорних одлука, грађење здравих 

односа...). 

 

BРEME РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Према плану ОС и 

психолога током године 

Предавања, дискусије на тему 

препознаваља и решавања 

проблема 

ЧОС 
Одељенске старешине, 

психолог 

По потреби, током године 

Разговори појединих ученика 

са члановима Тима за борбу 

против насиља 

Индивидуалми 

разговори 

Јмм за борбу против 

насиља 

У плану психолога 

Предавања пгахолога на 

теме решавања проблема, 

комуникације, тамског рада 

Излагање Психолог 

У плану психолога 
Радионице о тимском раду за 

ученике 
Радионице Психолог 

У плану УП 

Вршњачка едукација, 

превенција насиља, 

комуникација 

Вршњачки вдукатори, 

ученички парламент 
Ученички парламент 

По потреби, током гадине 

Индивидуалии разговори 

ученика са тешкоћама у 

коллуникацији уз сарадњу са 

наставницима 

Индивидуални 

разговори 
Психолог 

Према акционом планутима 
Активности Тима за каријернс 

вођеље 

У акционом плану 

Тима 
Тим за каријернс вођење 

У плану УП 

Активности 

Ученичког 

парламента 

План рада УП 
Ученички 

Парламент 

Према годишњем плану 

школе 
Промоција школе 

Активности дате у 

Годишњем плану 

школе 

Стручна већа, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

У плану психолога 
Радионице о комуникацији, 

тимском раду, за наставнике 

Радионице, на 

састанцима тамова 
Психолог 

У плану психолога 

Организовање предавања, 

израда брошура са актуелним 

темама за родитеље 

Предавања, 

родитељски састанци 

Одељенске старешине, 

психолог 
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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) 

- Дан особа са слушним оштећењем-дан глувих (26.09.) 

- Међународни Дан заштите животиња (4.10) 

- Светски дан хране –хлеба (17.10.); јабуке (20.10.) 

- Приредба поводом пријема првака у Дечији савез (октобар) 

- Активности обележавања Дечије недеље (октобар) 
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- Светски Дан деце (20.11.) 

- Дан људских права (10.12.) 

- Дан UNICEF-а (11.12.) 

- Изложба честитки поводом Нове године 

- Новогодишња приредба 

- Улица „Отвореног срца“(током децембра месеца) 

 

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 (6.04.) 

- 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 и друштвеним мрежама 

- Учешће на ликовним конкурсима 

- Посете позоришним представама, библиотеци, музеју 

 

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 ваннаставних активности 
 

Ради јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења 

друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа  

реализује слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама и ученичким 

организацијама (Ученички парламент) 

Ваннаставне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. 

Непосредан васпитно - образовни циљ ученичких ваннаставних активности јесте да 

допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.  

Задаци ваннаставних активности су: 

- проширње знања, вештина и умења према склоностима и могућностима ученика, 

- задовољавање специфичних интересовања ученика  

- мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад, 

- омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да 

самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени 

живот у средини у којој живе и раде. 

 

Ваннаставне активности су разноврсне и омогућавају укључивање сваког ученика на 

добровољној основи у поједине облике рада. 

Планови рада стваралачких и слободних активностису саставни део Годишњег плана рада 

школе. 

Секције  су: 

1. Машинска секција 

2. Драмско рецитаторска секција 

3. Спортска секција 

4. Еколошка секција 

5. Секција домаће радиности 

6. Саобраћајна секција 

 

8.1. Програм рада машинске секцијe (I, II, III) разред 

Тема Циљ 

Оријентациони 

број часова по 

разреду 

Време 

Како ради  -Проширивање знања, вештина и умења према 

склоностима и могућностима ученика. 

-Задовољавање специфичних интересовања ученика  

мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и 

креативан рад. 

-Јачање такмичарског  и тимског духа. 

6 

 

Током 

школске 

године 

Како се израђује 8 

Занимљивости из 

света технике 
8 

Примена 

рачунарске технике 

у машинству 

5 

Припреме за 

такмичења 
8 
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8.2. 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. 

 

Теме Циљ 
Оријентациони 

број часова 
Време 

Нова година 

Општи циљ драмско-рецитаторске секције је да 

ученике ослободи стида, да науче основно кретање на 

сцени, вежбају говор и дикцију и раде друге вежбе 

које служе да ученик има нека основна предзнања 

како би боље, брже и лакше савладао улогу која ће му 

бити поверена  

Разумевање и усвајање знања и вештине уметности 

рецитовања 

Оспособљавање ученика за креативно испољавање 

Оспособљавање ученика за самостално читање, 

доживљавање и разумевање књижевних дела 

различитих жанрова  

Подстицање и унапређење критичког мишљења, 

уметничког сензибилитета и укуса према делима 

драмске и филмске уметности 

Развијање љубави према књизи и навикавање ученика 

за самостално коришћење књиге 

Стицање знања о сценској уметности 

Развијање маште, мисли и осећања ученика 

Изражавање осећања мимиком, гестом, покретом 

Подстицање и унапређење концентрације, пажње, 

памћења 

Подстицање на креативност и стваралаштво 

Ослобађање у експериментисању гласом и телом 

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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8.3. 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 

 

 

 

 

8.4. Програм рада еколошке секције 

Тема Циљ 
Оријентацион

и број часова 
Време 

Основни еколошки 

појмови (климатске 

промене, одрживи 

развој, загађење, 

обновљиви извори 

енергије...) 

- стицање основних знања о екологији и примена ових 

знања 

- развијање еколошки пожељног понашања, 

- развијање свести о потреби и могућностима личног 

ангажовања у заштити, обнови и унапређивању 

животне средине. 

- развијање свести да је свако појединачно одговоран 

за стање у животној средини 

- упознавање са основним проблемима угрожавања 

животне средине, појединих њених делова и 

принципа њихове заштите 

7 

 

Током школске 

године 

Рециклажа  7 

Еколошке акције 

(уређење школског 

дворишта, 

учионица, чеп за 

хендикеп...) 

6 

Обележавање 

важних еколошких 

датума  

(Сат за нашу 

планету,Дан 

планете Земље, Дан 

енергетске 

ефикасности...) 

10 

Енергетска 

ефикасност-уштеда 

енергије 

5 

 

 

8.5. Програм рада секције домаћа радиност 

Тема Циљ 
Оријентациони 

број часова 
Време 
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Израда детаља на 

одевном предмету 

(ручни вез) 

Васпитни: 

Правилна и лепа израда веза, развијање естецких 

осећања, прецизност и тачност израде. 
20 

IX, X, XI, XII, 

I, II, III, IV,V, 

VI 

Образовни циљ: 

Увежбавање израде веза 

Израда одевних 

предмета 

плетењем 

Васпитни: 

Правилно држање игле за ручно плетење, правилно 

извлачење петљи. 
17 

Образовни: 

 Усвајање знања и вештина плетењем 

 

 

8.6. 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 Скупштине Града 

Бора. 

Руководиоци секције, на крају школске године су у обавези да приложе и Годишњи извештај о 

раду секције. 

 

 

8.7. 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 представникаиз седмог и осмог разреда основне школе 

и сваког одељења из 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 
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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 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 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 

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.) 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељенски старешина 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

IX 
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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 

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 

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 

- чланови Ученичког 

парламента 

- одељенски старешина и 

предметни наставници по 

предлогу и позиву ученика 

- руководиоци секција-

ваннаставних активности 

- психолог школе 

- директор школе 

- седнице 

Ученичког 

парламента 

- радионице 

- седнице 

Школског 

одбора II, III, IV 

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 

 

 

8.8. 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: Мотивисање ученика на хуманост, Спровођење акција за помоћ угроженој деци, 

Организовање предавања и радионица. 
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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 
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9. Програм каријерног вођења и саветовања 
 

Програм каријерног вођења и саветовања обухвата информисање и саветовање ученика  у 

доношењу одлуке о  властитој професионлној будућности. 

Циљ програма каријерног вођења и саветовања јесте пружање помоћи младим људима  

да разумеју информације о свету рада, да процене своје способности и  могућности како би 

донели правилне одлуку везане за вођење сопствене каријере. Програм каријерног вођења и 

саветовања треба да омогући ученицима боље сналажење у процедури тражења и пријављивања 

за посао, као и разумевање услова конкурса. 

 

Задаци програма каријерног вођења и саветовања су: 

1. праћење индивидуалних склоности и личног  развоја ученика 

2. обављање саветодавног  рад са ученицима 

3. пружање помоћи ученицима у доношењу одлуке везане  за професионални равој  

4. прикупљање корисних информација  са тржишта рада и сарадња са националном  

службом запошљавања 

5. пружање помоћи ученициима и њиховим родитељима на сагледавању објективних 

могућности везаних за професионални развој 

. 

Активности Носиоци активности 

Утврђивање усклађености манипулативних и других 

способности са интересовањима и склоностима ученика I 

године 

Наставници  практичне 

наставе, психолог 

Посете радним организацијама Тим за каријерно вођење 

Посете сајмовима запошљавања Тим за каријерно вођење 

Посете другим школама и представљање занимања осмацима Тим за каријерно вођење 

Учешће на сајму образовања Тим за каријерно вођење 

Израда пропагандног материјала Тим за каријерно вођење 

Припремне активности за тржиште рада  

(писање пропратног писма и биографије, истраживање на 

интернету, разговор са послодавцем...) 

Наставник грађанског 

васпитања, раредне 

старешине 

Каријерни кутак-саветодавни рад Тим за каријерно вођење 

 

Време:У континуитету током  школовања 
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10. 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 

- изградња бољег односа према природи и животној средини 

- подизање нивоа културе живљења у ужој и широј друштвеној средини 

- развијање осећаја за здраво окружење и естетска осећања 

 

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 

- Развијање радних и хигијенских навика 

- Подстицање креативности код ученика 

- Развијање свести код ученика о значају њиховог доприноса у очувању природе 

      

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 
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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. 

 

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 

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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часа покупити 

плочице, 

посматрати под 

лупом и извести 

закључке 

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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11. Програм заштите од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације и програми превенције других облика ризичног 

понашања 
 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 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. 
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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 

• Рад са децом која врше насиље 

• Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

• Саветодавни рад са родитељима 

 

 

11.1. 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. 

 

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  

Тим 

Одељењске 

старешине 

Психолог 

Часови одељенског 

старешине; 

индивидуални 

разговори, 

Радионичарски рад; 

Ученички парламент 
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- 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- 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  

- 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), 

Одељењске 

старешине 

Психолог, 

Тим 

Часови Одељенског 

старешине; 

Радионичарски рад; 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима, 

промотивни 

материјали 

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 
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11.2. 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 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 

Тим 

Одељењске 

старешине 

Психолог 

Часови одељенског 

старешине; 

индивидуални 

разговори, 

Радионичарски рад; 

Ученички парламент 
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11.3. 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 понашања2, 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 

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 

Одељенски старешина, 

психолог 

 
2Малолетничка 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 

потреба детета и изградња примерених 

васпитних ставова и очекивања 

- 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; 

Индивидуални разговори са 

психологом; - Сарадња са стручним тимовима и службама 

других образовних установа – размена 

искустава и примера добре праксе 

Тимови и сарадници других 

образовних установа, Тим 

школе, психолог 

- 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 

 

 

11.4. 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 
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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. 

 

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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12. Програм школског спорта 
 

Програм школског спорта намењен је свим ученицима средње школе. Реализује се у 

зависности од способности и узраста деце као и могућности установе. 

 

Садржаји програма чине: 

- Спортске активности 

- Корективно-превентивни рад 

- Активности спортске секције 

- Курсни облици рада 

 

Циљеви:  

- Ангажовање свих ученика 

- Развијање здравих стилова живота  

- Очување и унапређивање хигијене и здравља 

- Развијање моторичких способности,умења и навика у складу са узрастним и 

индивидуалним карактеристикама 

- Осамостаљивање за самостално вежбање у слободно време 

- Промовисање позитивних социјалних интеракција 

- Развијање позитивне слике о себи 

- Развијање креативности кроз покрет 

 

Задаци: 

- Подстицање раста и развоја 

- Утицај на правилно држање тела 

- Развој моторике 

- Формирање морално- вољних квалитета 

- Оспособљавање ученика да стечена знања примене у свакодневном животу 

- Развој свести о очувању здравља 

 

Начин остваривања: 

- Приказ на часовима физичког васпитања 

- Разни видови сарадње са Здравственим центром, ЈУ „Спортски центар“и осталим 

друштвеним и спортским организацијама 

- Радионичарски тип рада са децом 

- Вршњачка едукација 

- Турнири, крос, излети 

 

Садржаји: 

- Недеља школског спорта 

- Систематски прегледи 

- Крос 
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- Турнири (мали фудбал, стони тенис, пикадо) 

- Акција „сви на снег“ 

- Ванчасовне и ваншколске активности – логоровање, пешачење, активности на базену, 

приредбе. 

 

Носиоци: 

Професори физичког васпитања:  

▪ Биљана Динић 

▪ Душица Цокић 

 

Корелација:  

Уколико је могућа, корелација се остварује између програма природне групе предмета и 

физичког васпитања. 
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13. Програм сарадње са локалном самоуправом 
 

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 „Кокоро“ у области програма превенције злоупотребе ПАС; 

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 „Бор“ 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; 
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- 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; 

- 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 успшно функционисање 

школе и даје подршку у реализацији јавних програма школе; Предузећа и 

појединци донатори – ТИР Бор, Предузеће „Фортуна“, Институт за бакар, Бор,...; 

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 стандарда3 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 установе4. 

Школа има активно успостављена партнерства са свим образовним установама и 

закључене протоколе о сарадњи у пружању мера додатне подршке5. Почев од школске 2011/2012. 

године стручњаци школе пружају активну помоћ и подршку деци и ученицима са сметњама у 

развоју у другим образовним установама6. 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 услоге 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, 

 
3Члан 159, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) 
4Члан 146, став 2., Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) 
5члан 27, став 3, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) 
6Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у 

васпитној групи, односно другој школи и породици од стране школе за образовање деце са сметњама у развоју, број 401-00-

340/2012-09, од 12.07.2012. 
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- 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; 

• 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 за 

радустанове; 

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 садржан је у 

наредном табеларном прегледу: 

 

Активности Реализатор Облик реализације 

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,... 

- активности у спровођењу програма превенције 

злоупотребе ПАС; 

НВО „Кокоро“, Одељенске 

старешине, психолог 

Радионице, анкете 

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; 

- административни послови на обезбеђивању 

ученичког стандарда (регресирана исхрана и превоз); 
Општинска управа општине 

Бор, са Одељењем 

друштвених делатности 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

- 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 
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Активности Реализатор Облик реализације 

- 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, 

психолог 

Коресподенција и 

координација рада, 

индивидуални разговори,  

- одбезеђивање услуге дневни боравак у оквиру 

система социјалне заштите за децу која се не могу 

радно-професионално оспособљавати; 

Друштво за помоћ 

ментално недовољно 

развијених особа „Бор“, 

Психолог 

Коресподенција и 

координација рада 

стручних служби 

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 

средње школе на подручју 

општине 

Индивидуална настава, 

тестирање, анкета, 

тимски састанци на 

нивоу координације рада 

малих тимова 

- 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 

малих тимова 

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 

- 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 активностиу 

школи, васпитач 

Групне и индивидуалне 

вежбе, 

Часови секција и 

рекреације; 

- медијско промотивне активности школе, 

извештавање и репортаже 

- екстерни маркетинг школе 

Регионална телевизија Бор,  

Директор школе, задужени 

наставници, 

Извештај, прилог, 

репортажа; 

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, 

 

У сарадњи са установама и организацијама у 

области запошљавања и радно-друштвене 

интеграције ученика школе: 

 

 

- активности на обезбеђивању услова за запошљавање 

најуспешнијих ученика школе 

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,  
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14. 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, реализацију и евaлуацију сарадње. Активности у оквиру 

сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе, Школског програма и 

Годишњег плана рада 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 
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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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15. Програм излета и екскурзија 
 

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 
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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. 

          Ова путовања би се реализовала током априла, маја или почетком јуна месеца . 
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16. 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 свакодневно 

контролисане, 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 
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17. Други програми од значаја за школу 
 

17.1. 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 

-     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 
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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 

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 
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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:  

1. мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту; 

2. мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка; 

3. мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима; 

4. мере превенције осипања ученика; 

5. друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 

6. план припреме за завршни испит; 

7. план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 

8. план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

9. мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 

10. план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

11. план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе; 

12. 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 

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 школе. 
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17.2. 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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17.3. Програм рада Актива 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 области7: постигнућа ученика, 

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 вредновању8; 

 
7 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) 
8 Члан 21, став 1 Правилника о вредновању квалитета рада установе („Сл. гласник РС“ бр. 10/2019) 
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− 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. 

 

 

17.4. 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. 

 

  

17.5. Програм Инклузивног тима 
  

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 
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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 

Доношење ИОП-а и ПП за децу од 

2.-8. разреда основне школе  каи 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 
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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 

 

 

 

17.6. 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. 

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; 
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- 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: 

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; 
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- 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.  

 

 

17.7. 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. 

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 

 


