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УВОД 
 

Школски програм чине сви садржаји, процеси и активности који имају за циљ 
остваривање образовно-васпитних задатака и сврху да промовишу интелектуални, лични, 
друштвени и физички развој ученика. 
При изради Школског програма стављен је акценат на специфичност стручне школе и 

средине у којој школа делује. Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, 

циљева и стандарда постигнућа према потребама ученика и родитеља односно старатеља 

и локалне заједнице. 
 
Полазне основе за израду Школског програма су: 
-ЗАКОН 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.) 
-ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 
101/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020.) 
-Правилник о стандардима квалитета рада установа (Сл.гл.РС. бр.7/2011,68/2012) 
-Правилник о вредновању квалитета рада установа (Сл.гласник бр 9/2012) 
 
-Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета (сл.гл.бр.117/2013) 
- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада метала 
("Службени гласник РС - Просветни гласник" број 3/93.) 
-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у стручној школи за 

подручје рада економија, право и администрација ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник" број 11/2006)  
-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада остало – личне услуге 
("Службени гласник РС - Просветни гласник" број 4/93,5/02,13/02 и 3/07.) 
-Планови и програми образовно-васпитног рада за подручје рада пољпоривреда, 

производња и прерада хране ( Службени гласник бр.1/93., бр.15/04.,бр.13/05.)  
-Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада пољпоривреда, производња и прерада хране ("Службени 

гласник РС - Просветни гласник" број 6/2012.) 
-Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 

општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада 

економија,право и администрација ("Службени гласник РС“,бр.88/17,27/18-др.закон и 

10/19) 
-Норматив о блажим упутствима у погледу простора,опреме и наставних средстава за 

остваривање плана и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовни 

профил-економски техничар ( „Службени гласник РС“-Просветни гласник, број 9/2019.) 
-Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада-личне услуге ( „Службени гласник РС“-
Просветни гласник,бр.14/2019) 
-Правилник о измени Правилника о блажим упутствима у погледу простора,опреме и 

наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
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васпитања за стручне предмете и образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању у стручним школама у подручју рада личне услуге ( „Службени гласник РС“-
Просветни гласник,бр.14/2020) 
-Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07; 34/2012 
-Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 
стручних сарадника у средњој школи,( "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 

1/92, 23/97и 2/2000;) 
-Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, (“Службени гласник РС, број 82/2015 

и 59/2020.); 
-Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 
(„Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05); 
 -Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника у средњој школи, 
("Службени гласник РС -Просветни гласник" бр. 1/93, 5/2012. ); 
-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника, ( "Службени гласник РС" бр. 14/04, 56/05 ,13/2012.); 
-Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда,производња и прерада хране 

(Сл.гласник, бр.11/2020) 

 
 

   1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
              Циљеви школског програма су: 
 

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

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

интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, 

језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке 

писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву; 
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-
комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и 

вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 

образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и 

професионалне процесе; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 
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8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 

оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу 

са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и 

технологије; 

10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности; 
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 

животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, 

квалитетне и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и 

неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности 

правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и 

националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави 

Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и 

културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 

народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и 

светске културне баштине; 

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

и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

 
 

 
 

2.  OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 
 
У  Средњој школи у Коцељеви се школују ученици у: 
 
 Четири подручја рада :  
 

1. Машинство и обрада метала; 
2. Економија, право и администрација; 
3. Пољопривредна производња и прерада хране; 
4. Личне услуге; 
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Образовни профили: 
Машинство и обрада метала: 
У четворогодишњем трајању:  

1. Машински техничар за компјутерско конструисање  
 
У трогодишњем трајању: 

2. Инсталатер; 
3. Аутомеханичар; 
4. Машинбравар; 

 
 
Економија, право и администрација: 
У четворогодишњем трајању:  

1. Економски техничар; 
 
Пољопривреда, производња и прерада хране: 
У четворогодишњем трајању: 

1. Пољопривредни техничар; 
 
Личне услуге : 
У трогодишњем трајању: 

1. Женски фризер; 
2. Мушки фризер; 

 

Настава се изводи на српском језику. 
 
 
3.  ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ 

Р.б. Назив предмета I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред 

1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3 

2. Страни језик 2 2 2 2 

3. Социологија   2  

4. Филозофија    2 

5. Историја 2 2   

6. Физичко васпитање 2 2 2 2 
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7. Математика 5 4 5 5 

8. Рачунари и програмирање 4  4  

9. Географија  2   

10. Физика 2 2   

11. Хемија 2    

12. Биологија  2   

13. Устав и права грађана   2  

14. Машински материјали 2    
15. Техничко цртање са нацртном геометријом 2    

16. Механика 2 2   

17. Отпорност материјала  2   

18. Основи електротехнике и електронике  3   

19. Компјутерска графика  3   
20. Машински елементи  2 2  

21. Технологија обраде   3  

22. Термодинамика   2  

23. Хидраулика и пнеуматика   2  

24. Моделирање машинских елеманата и конструкција   2 3 

25. Испитивање машинских конструкција    2 

26. Конструисање    5 

27. Аутоматизација и роботика    3 

28. Организација рада    2 
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29. Практична настава   3 
 

 

30. Изборни предмет-Верска настава 1 1 1 1 

31 Изборни предмет-Грађанско васпитање 1 1 1 1 

 
 
 
 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

Р.б. Назив предмета I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред 

1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3 

2. Страни језик 2 2 2 2 

3. Социологија са правима грађана   2  

4. Историја 2 2   

5. Физичко васпитање 2 2 2 2 

6. Математика 3 3 3 3 

7. Рачунарство и информатика 2в    

8. Хемија 2    

9. Биологија 2    

10. Ликовна култура 2    

11. Принципи економије 
 

3 3   

12. Пословна економија 2 2 2 2 

13. Рачуноводство 2/2в 2/2в 2/2в 4в 

14. Пословна коресподенција и комуникација 2в 2в   

15. Економска географија 2    

16. Пословни енглески језик  1 1 1 
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17. Пословна информатика  2 2  

18. Јавне финансије  2   

19. Банкарство   2 2 

20. Статистика   2в 2в 

21. Право   2 2 

22. Маркетинг    2 

23. Економско пословање  2в 2в 2в 

24. Предузетништво    2в 

25. Изборни предмет-Верска настава 1 1 1 1 

26. Изборни предмет-Грађанско васпитање 1 1 1 1 

 
 
Општеобразовни изборни програми I разред II разред III разред IV 

разред 
1. Музичка култура   2 2 
2. Изабрана поглавља математике   2 2 
3. Историја   2 2 
4. Физика   2 2 
5. Логика са етиком   2 2 
  
Стручни  изборни програми I разред II разред III разред IV 

разред 
1. Национална економија   2  
2. Комерцијално познавање робе   2  
3. Електронско пословање    2 
4. Основе банкарског пословања са 

евиденцијом 
   2 
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ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

Р.б. Назив предмета I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред 

1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3 

2. Страни језик 2 2 2 2 

3. Социологија са правима грађана    2 

4. Историја 2    

5. Физичко васпитање 2 2 2 2 

6. Математика 2 2 2 2 

7. Рачунарство и информатика 2    

8. Хемија 3 2   

9. Физика 2    

10. Биологија 2    

11. Екологија и заштита животне средине 1    

12. Латински језик 1    
13. Географија 2    

14. Педологија и агрохемија 3    

15. Заштита биља 2 2в 2в  

16. Пољопривредна техника 2 2/2в/1пн 2/2в  

17. Биљна производња 1  5/2в/4пн   
18. Биљна производња 2   5/2в/5пн  

19. Наводњавање   2  

20. Сточарска производња    5/2в/5пн 

21. Предузетништво    2в 

22. Професионална пракса 90 90 90  



10 
 

23. Изборни предмет-Верска настава 1 1 1 1 

24. Изборни предмет-Грађанско васпитање 1 1 1 1 

 
 
Општеобразовни изборни програми I разред II разред III разред IV 

разред 
1. Ликовна култура  2 2 2 
2. Музичка култура  2 2 2 
3. Историја-одабране теме  2 2 2 
4. Физика-одабране теме   2 2 
5. Биологија   2  
6. Хемија   2 2 
7. Географија у пољопривреди  2 2  
8. Филозофија    2 
9. Логика са етиком   2  
10. Изборни спорт  2 2 2 
11. Други страни језик  2 2 2 
 
Стручни  изборни програми I разред II разред III разред IV 

разред 
1. Гајење ратарских биљака  2   
2. Гајење повртарских биљака  2   
3. Лековито биље  2 2  
4. Гајење цвећарских биљака  2 2  
5. Органска производња у 

ратарству 
 2 2  

6. Органска производња у 

повртарству 
 2 2  

7. Производња дувана    2 
8. Гљиварство   2  
9. Органска производња у 

воћарству и виноградарству 
  2 2 

10. Пчеларство   2  
11. Козарство    2 
12. Рибарство    2 
13. Задругарство   2 2 
14. Органска производња у 

сточарству 
   2 

15. Аграрни туризам  2 2  
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 Листа изборних технологија разред 
      II        III  

Биљна производња 1 Ратарство *  
Ратарство са повртарством *  
Повртарство са цвећарством *  

Биљна производња 2 Воћарство  * 
Виноградарство  * 
Воћарство и виноградарство  * 

 
 

ФРИЗЕР 

Р.б. Назив предмета I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

1. Српски језик и књижевност 3 2 2 

2. Страни језик 2 2 1 

3. Социологија са правима грађана  1  

4. Историја 2   

5. Физичко васпитање 2 2 2 

6. Математика 2 2 1 

7. Рачунарство и информатика 2в   

8. Хемија 2   

9. Екологија и заштита животне средине 1   

10. Ликовна култура  1  

11. Географија 
 

 1  

12. Познавање препарата 
 

3 2  

13. Основе анатомије и физиологије 
 

2   

14. Хигијена 
 

  2 

15. Прва помоћ 
 

2в   

16. Психологија комуникације 
 

 2  

 Основе дерматологије   2 
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17. 
18. Естетско обликовање фризура 

 
 2 1 

19. Практична настава са технологијом рада 
 

8пн 12пн 16пн 

20. Предузетништво 
 

  2в 

21. Изборни предмет-Верска настава 1 1 1 

22. Изборни предмет-Грађанско васпитање 1 1 1 

 
 
Општеобразовни изборни програми I разред II разред III разред 
1. Музичка култура  1 1 
2. Историја  1 1 
3. Изборни спорт   1 
  
Стручни  изборни програми I разред II разред III разред 
1. Ревијалне фризуре  1 1 
2. Такмичарске фризуре  1 1 
 
 
 

АУТОМЕХАНИЧАР, МАШИНБРАВАР, ИНСТАЛАТЕР 

Р.б. Назив предмета I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

1. Српски језик и књижевност 3 2 2 

2. Страни језик 2 2 1 

3. Устав и права грађана   1 

4. Историја 3   

5. Физичко васпитање 2 2 2 

6. Математика 3 3 2 

7. Рачунарство и информатика 2в   

8. Екологија и заштита животне средине 1   
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9. Ликовна култура  1  

10. Географија 
 

2   

11. Музичко 
 

1   

12. Хемија и машински материјали 
 

2   

13. Техничка физика 
 

2   

14. Техничко цртање 
 

3в   

15. Механика  
 

3   

 
16. 

Основи електротехнике 2   

17. Машински елементи 
 

2 2  

18. Технологија обраде 
 

3   

19. Организација рада   2 
20. Технологија образовног профила  2 3 

21. Практична настава 4в 12в 14в 

22. Изборни предмет-Верска настава 1 1 1 

23. Изборни предмет-Грађанско васпитање 1 1 1 

 
*Наставни програми се налазе у прилогу  
4.РЕДОВНА ТЕОРИЈСКА НАСТАВА  
  
           Редовна настава се изводи током школске године према наставним плановима и 

програмима које су одобрили надлежни просветни и управни органи, а реализују је 

наставници општеобразовних и стручних предмета. Средњим образовањем које се 

остварује у овој школи ученицима се обезбеђује: основа општег образовања, стицање 

стручних и теоријских знања и практичних вештина у циљу професионалног 

оспособљавања ученика на нивоу трећег и четвртог степена стручне спреме ради њиховог 

укључивања у процес рада, стицање знања неопходног за рад, за даље образовање, 

стручно усавршавање и образовање уз рад. 
 Остваривање ових задатака осигураће реализацију образовно-васпитних садржаја у 

првом, другом, трећем и четвртом разреду који су обухваћени планском структуром 
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општеобразовног,општестручног и ужестручног наставног подручја према наставном 

плану и програму за подручјa рада.  
 
ПРАКТИЧНА НАСТАВА, НАСТАВА У БЛОКУ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 
 
             Практична настава представља део образовно-васпитног рада за I, II, III и IV 

разред одређених образовних профила по наставном плану и програму којим се остварују 

уже стручни наставни садржаји. Циљ практичне наставе је омогућавање ученицима 

проширивање практичних знања, вештина и способности, упознавање технолошких 

процеса рада,стицање радних навика. 
             Оптимално остваривање циља и задатака практичне наставе предпоставља 

правовремен приступ планирању и припреми њене реализације на нивоу школе и на нивоу 

образовног профила. 
            Приликом разраде плана и припрема за практичну наставу полази се од броја 

ученика као квантитативног показатеља  и специфичности плана и програма практичне 

наставе. 
            Годишњим планом рада школе утврђује се време, место, начин организовања и 

носиоци реализације практичне наставе по образовним профилима. Часови ће се 

реализовати током школске године по групама. Часове ће реализовати наставници 

практичне наставе. Помоћни наставник припрема радно место за обављање послова као и 

средства и предмете рада. Практична настава се реализује на школској економији, у 

школским радионицама и у сарадњи са предузећима. 
            Реализација практичне наставе се усаглашава са разредно часовним системом. 

Настава у блоку изводи се у периодичним циклусима у току наставне године или у дужем 

континуитету у одређеном периоду наставне године (обично на крају другог 

полугодишта) по посебном распореду. Наставни програм наставе у блоку саставни је део 

реализације садржаја програма ужестручних предмета, чији програм треба да буде у 

одређеној корелацији са ужестручним и општестручним предметима. Програм блок 

наставе изводи се по групама чији се састав и распоред  утврђује на почетку наставне 

године. 
Професионална пракса се за образовни профил Пољопривредни техничар реализује по 

посебном распореду на крају наставне године у време летњег периода.    
 
 
 
MАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ 
Економски техничар 
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по 

програму за образовни профил економски техничар, стекао програмом прописана знања, 

вештине и главне стручне компетенције. 
Матурски испит за ученике који су се школовали по наставном плану и програму за 

образовни профил економски техничар састоји се из три дела: 
1.Испит из српског,односно матерњег језика и књижевности (писмено) 
2.Усмени испит из изборног предмета 
3.Матурски практични рад са усменом одбраном рада. 
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Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за 

укључивање у рад. Ученик бира један предмет између следећих:  
 -Математика  
 -Основи економије 
-Пословна економија 
-Рачуноводство  
-Маркетинг  
-Статистика  
-Монетарна економија и банкарство 
 
Садржаји практичног рада утврђује се из следећих области: 

Пословна средства предузећа 
Благајничко пословање 
Евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже 
Трошкови пословања у предузећу 
Калкулације 
Реализација роба и услуга 
Приходи и расходи у пословању предузећа 
Утврђивање пословног резултата 
Расподела пословног резултата 
Инвентарисање 
Банкарско пословање 
Финансијско пословање у предузећу 
Статистичко обухватање производње и промета 
Изражавање пословног резултата 

 
Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивне оцене из свих делова 

матурског испита. 
 
 
Пољопривредни техничар 
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по 

програму за образовни профил пољопривредни техничар, стекао програмом прописана 

знања, вештине и главне стручне компетенције. 
Матурски испит за ученике који су се школовали по наставном плану и програму за 

образовни профил пољопривредни техничар састоји се из три дела: 
1. испит из српског, односно матерњег језика и књижевности, 
2. испит за проверу стручно-теоријских знања, 
На испиту се проверавају знања која стичу из предмета: 
-Заштита биља 
-Биљна производња 1 
- Биљна производња 2 
-Пољопривредна техника 
-Сточарска производња 
3. Матурски практични рад 
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Садржаји практичног рада утврђује се из следећих области: 
-Биљна производња 
-Сточарска производња 
 
Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивне оцене из свих делова 

матурског испита. 
Машински техничар за компјутерско конструисање 
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по 

програму за образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање , 
стекао програмом прописана знања, вештине и главне стручне компетенције. 
Матурски испит за ученике који су се школовали по наставном плану и програму за 

образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање састоји се из три 

дела: 
1. Испит из српског, односно матерњег језика и књижевности (писмени), 
2. Усмена испит из изборног предмета, 
3. Матурски практични рад са усменом одбраном рада. 
 
Садржаји практичног рада утврђује се из следећих области: 
-Конструисање 
-Моделирање машинских елемената и конструкција 
 
Ученици се опредељују за полагање једног изборног предмета из следеће листе: 
-Конструисање 
-Испитивање машинских елемената и конструкција 
-Машински елементи 
-Математика 
 
Фризер 
Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по 

програму за образовни профил фризер, стекао програмом прописана знања, вештине и 

главне стручне компетенције. 
Завршни испит се састоји из усмене одбране завршног рада. 
 
Аутомеханичар,инсталатер,машинбравар 
Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по 

програму за образовни профил аутомеханичар,инсталатер,машинбравар стекао 

програмом прописана знања, вештине и главне стручне компетенције. 
  
Завршни испит се састоји из усмене одбране завршног рада. 
 
 
 
5.ДОПУНСКА, ДОДАТНА И ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 
ДОПУНСКА И ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
                Циљ: омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних 

садражаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес. 



17 
 

                Задаци: 
 Ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре 

резултате; 
 Савлађивање овако утврђених садржаја се усклађује са потребама и могућностима 

ученика за које се организује допунски рад; 
 Пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење 

њиховог напредовања. 
                 Садржаји допунске наставе су идентични прописаном наставном плану и 

програму. Избор ширине и дубине обраде као и дидактичко-методички поступци су више 

него обично под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски 

рад. 
                 Потреба за организовањем допунске наставе утврдиће се у току редовне наставе 

чим се испоље тешкоће и заостајања у учењу код појединих ученика. 
                  Пре издвајања ученика за допунску наставу треба утврдити узроке и тешкоће 

које ученици имају у савлађивању градива. У самом идентификовању ученика за које 

треба организовати допунски рад учествују школски психолог, предметни наставник, 

одељенски старешина, родитељ. 
                  С обзиром на узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја 

неких наставних подручја (предмета) допунском наставом се обухватају: 
 ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже 

одсуствовали са наставе; 
 ученици који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво; 
 ученици који у довољној мери не познају језик на коме се одвија настава; 
 ученици који у току наставне године више пута у континуитету добију негативну 

оцену из неког предмета, а посебно ако су из тог предмета у предходном разреду 

показали недовољан успех или ишли на поправни испит; 
 ученици који долазе из других школа, република где се програми разликују; 
 ученици који су похађали наставу у иностранству. 

 
Допунску наставу треба организовати током читаве наставне године с тим што за неке 

ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време, што зависи од узрока 

заостајања и потребног времена за савлађивање садржаја програма неких наставних 

подручја у редовној настави. 
      Приликом планирања допунске наставе води се рачуна о следећем: 

 један ученик, који заостаје у савлађивању садржаја из више предмета може 

бити укључен у допунски рад истовремено, само из два предмета; 
 допунски рад треба организовати са групом ученика или са појединим 

ученицима, а број ученика у групи не треба да буде већи од 10 и зависи од узрока 

заостајања ученика и природе садржаја наставног програма; 
 група ученика за допунски рад може се образовати у оквиру једног одељења 

или у оквиру једног разреда; 
 групе, по правилу, треба да обухватају оне ученике који имају исте 

проблеме и тешкоће у савлађивању садржаја неких предмета; 
 састав појединих група не треба да буде сталан у току читаве године, будући 

да неки ученици који отклоне пропусте које су имали у праћењу напуштају их, али да се у 

њих укључују неки нови ученици; 
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 оријентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, 

водећи рачуна при томе да се допунска настава може одржавати у оквиру једног или два 

часа недељно.  
 

Припремна настава ће се на месец дана пре краја школске године организовати за 

ученике који полажу разредни испит из предмета за који у току школске године није била 

извођена настава више од 1/3 годишњег броја часова. За ове ученике припремни рад ће се 

организовати у трајању од 20% од годишњег броја часова наставе предмета из којих се 

полаже разредни испит. 
Припремна настава се организује по завршетку школске године за све ученике који 

су упућени на полагање поправних испита од стране предметних наставника. Припремна 

настава ће се организовати по групама од најмање десет ученика у трајању од 10% 

годишњег фонда часова наставе предмета из којих се полаже поправни испит. У том 

случају ће предметни наставници почетком јуна, на нивоу стручних актива утврдити 

кључне планске садржаје и извршити реализацију припремне наставе, избор адекватних 

метода и облика рада и утврдити методологију праћења ефеката припремне наставе. 
 Припремна настава ће се извести крајем јуна према распореду који, пре њеног 

организовања, утврђује Наставничко веће. 
 Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и 

завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета 

из којих се полаже матурски, односно завршни испит. 
 
ДОДАТНА НАСТАВА 

 
Циљ: омогућавање обдареним и талентованим ученицима да прошире и продубе 

своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим 

интересовањима, способностима и склоностима, као и подстицање ученика на самосталан 

рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и доприношење њиховом 

оспособљавању за даље самообразовање. 
Задаци: 

 задовољавање индивидуалних особености ученика – склоности, интересовања, 

способности за учење; 
 подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових 

интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика; 
 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које 

ученици показују интересовања и способности; 
 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају 

услови за индивидуализацију додатног рада; 
 идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 
Садржаји додатне наставе полазе од редовног плана и програма, али се сходно 

потребама и интересовањима ученика, проширују, продубљују и допуњују новим 

садржајима одређених наука, и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом 

рада. Самим тим, садржаји додатне наставе су индивидуализовани, како у односу на 

ученика, тако и у односу на наставника.  
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 Додатном наставом треба обухватити ученике који постижу изузетне резултате у 

савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и 

продубљивање знања и вештина и који су обдарени и талентовани за одређене области 

предмета. 
   Један ученик се по правилу, може укључити у додатну наставу само из једне наставне 

области, односно предмета. Међутим, уколико ученик постиже изузетне резултате из 

више наставних области, односно предмета може бити укључен у додатну наставу из два 

предмета ако они припадају сродној групи. Ученици који су обухваћени додатном 

наставом из једне наставне области, односно предмета могу бити ангажовани у раду једне 

секције, научне групе... 
   Одељењски старешина, предметни наставник, педагошко-психолошка служба школе, 

одељењска заједница ученика школе, предлажу ученике за укључивање у додатну наставу.  
   Програм додатне наставе треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда 

часова. 
   Треба настојати да се према могућностима додатна настава организује пре почетка 

редовне наставе, у супротној смени и сл. При томе се мора водити рачуна о просторним, 

материјалним и организационим могућностима школе, као и о томе које време  најбоље 

одговара ученицима и наставницима, а поготову ученицима- путницима. 
      С обзиром на примену и функцију додатне наставе наставник треба да препоручи 

најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућита да њихове 

креативне способности и интересовања максимално дођу до изражаја (индивидуални и 

групни облик рада, проблемска, индивидуализована и други облици наставног рада). 

Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе 

литературом, приручницима, алатима и инструментима, као и да сачине записнике, 

анализе закључке и сл. 
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6.ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 
 
Задатак средње школе је да оспособи, ојача и припреми своје ученике за одговоран и 
самосталан живот, а реализација тог процеса се одвија у свакодневном раду током 
наставних и ваннаставних активности. 
Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног 

предмета и кроз ваннаставне активности развија способност за препознавање проблема, 

вештине планирања акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче 

самоиницијативу и предузетнички дух ученика. 
Циљ Реализација циљева остварује се кроз садржаје програма: 

Развијање 

способности за 

препознавање и 

решавање проблема 

- Тима за медијацију 
- Наставе Грађанског васпитања 
- Ученичког парламента 
- Тима за заштиту ученика од насиља 
- Часа одељењског старешине 
- Реализацију превентивних активности на сузбијању злоупотребе 

психоактивних супстанци. 
Развијање вештине 

планирања акција  
- Ученичког парламента 
- Еколошке секције 
- Наставе Грађанског васпитања 
-Сарадња са Црвеним крстом 

Развијање вештине за 

тимски рад, 

конструктивну 

комуникацију, 

толеранцију, поделу 

дужности и 

одговорности  

- Кроз програм редовне, изборне наставе и слободних активности 

(групни облик рада, пројекти) 
- Ученичког парламента 
- Тима за медијацију 
- Тима за заштиту ученика од насиља 
-Тима за инклузивно образовање 
- Организовање тимова вршњачких едукатора за промоцију 

здравих стилова живота 
- Плана рада психолога и педагога – индивидуални рад са 

ученицима 
- Плана рада тима за додатну подршку новим ученицима 

Подстицање 

самоиницијативе 

ученика 

- Ученичког парламента 
- Тима за професионалну оријенатцију ученика 
- Тима за маркетинг школе 
-Сарадња са Црвеним крстом 

Развијање 

предузетничког духа 

ученика 

- Организације такмичења из садржаја предмета 
- Организације изложби и приредби поводом обележавања Дана 

школе, Фестивала зимнице и других културних догађаја. 
- Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво. 
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7.ФАКУЛТАТИВНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
Ученички парламент 
             Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове 

парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови 

парламента бирају председника. Састанци Ученичког парламента су планирани једном 

месечно, а по потреби и чешће. 
             Парламент бира једног представника ученика који учествују у раду Школског 

одбора. Ученички парламенти могу да се удруже у заједницу Ученичких парламената.  
     
Ученички парламент се образује ради: 
 

 давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, 

начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и 

ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и 

организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од 

значаја за њихово образовање; 
 разматрања односа и сарадње ученика и наставника, или стручног сарадника и 

атмосфере у школи; 
 обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента; 
 активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

 предлагања чланова школских тимова из реда ученика; 
а) Основни задаци  Ученичког парламента су: 

 да заједно са наставницима у школи учествује у решавању свих битних питања из 

живота и рада сваког одељења; 
 да организовано учествују у разним активностима одељењског колектива и школе 

и изграђују стваралачки однос према раду; 
 негује другарство, равноправност, хуманост, одговорне односе међу половима; 
 да формира радне навике, чување здравља, личне и опште хигијене и однос према 

државној и другим облицима својине. 
 
 

 
 
Црвени крст 
Циљ и задаци: задовољавање интересовања ученика, повезивање школе и друштвене 

средине, усклађивање друштвених и личних интереса и својеврстан начин укључивања у 

друштвени живот. 
Основна активност организације ЦК је организовање хуманитарних акција. 
Учешће ученика у раду организације је добровољно. Школа је дужна да створи услове за 

њен рад, посебно у обезбеђивању ментора из редова наставника или стручних сарадника 

као подршке раду организације. 
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Слободне активности 
 
   Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. 
   Непосредан  васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да 

допринесе развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном 

плану. 
     Задаци слободних активности су: 

 проширивање и продубљивање , као и стицање  нових знања и умења а према 

интересовањима ученика; 
 задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање 

њихових склоности,способности интересовања и подстицање професионалног 

развоја; 
 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. 
 
На основу наведених циљева и задатака секција, сваке школске године руководиоци 

секција планирају активности.  
 
 
 
У школи се организују следеће слободне активности – секције: 
 

 Рецитаторска секција 
 Литерарно - новинарска секција 
 Драмска секција 
 Историјска секција 
 Библиотечка секција 
 Спортске секције ( кошарка, одбојка, фудбал ) 

 
Рецитаторска секција 
 
        Циљ ове секције је усавршавање способности ученика за изражајно читање и 

казивање разних врста текстова. 
       
       Задаци:  

 Продубљивање осећања за разне врсте изражајног и уметничног читања и 

казивање; 
 Читање,говорење и рецитовање књижевних и других текстова; 
 Упућивање у разне облике усменог и писменог изражавања (приповедање и 

описивање, монолог, дијалог и др.); 
 Неговање говорништва (беседништво); 
 Дискусије о одређеним темама; 
 Припремање програма за школске свечаности и приредбе ; 
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 Учествовање на школским и ваншколским такмичењима у рецитовању, читању, 

приповедању и говорништву; 
 Сусрети са рецитаторима, глумцима, спикерима, говорницима, писцима и сл.; 
 Сарадња са другим секцијама у школи, радним организацијама; 
 Оспособљавање за коришћење разних техничких уређаја и помагала. 

 
 
Литерарно-новинарска  секција 
 
Циљ: развијање и неговање талената и интересовања ученика за писано изражавање, као и 

подстицање мисаоног и критичког сагледавања живота и света око себе. 
Задаци:  

 Основни  задатак је стицање и развијање способности и умећа за креативно писање 

литерарних и новинарских текстова различитог жанра;  
 упознавање са основним карактеристикама и специфичностима новинарства;  
 неговање књижевне и медијске културе, критичког духа и стваралачког мишљења 

ученика; 
 оспособљавање ученика за успешно служење књижевним језиком у различитим 

видовима његове усмене и писане употребе и у различитим комуникацијским 

ситуацијама; 
 оспособљавање за самостално читање, разумевање и свестрано тумачење и 

вредновање књижевноуметничких и публицистичких остварења;  
 уређивање школских новина;  
 организовање књижевних вечери;  
 праћење књижевних сусрета, трибина и сл; 
 организовање и учествовање на литерарним и новинарским конкурсима; 
 сарадња са осталим секцијама и групама у школи, дому и шире; 
 навикавање ученика на праћење и критичко процењивање  актуелних дешавања у 

култури и друштву;  
 праћење омладинских тв и радио емисија, омладинске штампе итд; 
 васпитавање ученика у духу поштовања властитог националног и културног  

идентитета, као и поштовања туђих националних и културних вредности;  
 васпитавање ученика за живот и рад у духу истинољубивости, хуманизма и 

солидарности. 
 
 Ученици бирају теме за истраживање и обрaду у књижевно-уметничкој или 

публицистичкој форми у складу са својим личним интересовањима и у односу на значајна 

и актуелна дешавања у школи и друштву. 
 Читањем радова пред групом или публиковањем радова у школском листу развија се 

лична одговорност за написано, али и осећај заједништва и међусобног уважавања кроз 

деловање групног рада и израду заједничких пројеката. 
Иако је секција подељена на две области- литерарну и новинарску ( дакле, ради се о 

различитим видовима језичког изражавања),исти ученици се могу испољавати у оба вида 

језичког стваралаштва. 
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Рад у секцији је великим делом неформалног типа. Професор има улогу ментора и 

координатора који, и поред задатих тематских оквира и утврђеног годишњег плана рада , 

подстиче иницијативу ученика и креативне и сврсисходне измене у реализовању планова. 

Секцији се могу увек, као чланови или сарадници , придружити сви који имају 

конструктивне предлоге; који би желели да се њихов рад прочита, добронамерно 

анализира или објави; као и они ученици који имају интересовања и таленте за 

фотографију, илустрацију, стрип, дизајн и сл. 
 
 
 
 
Драмска секција 
 
     Циљ ове секције је увођење ученика у драмско стваралаштво и сценску уметност. 
 
     Задаци су: 

 продубљивање смисла за драмски израз; 
 систематско упознавање драмске и позоришне уметности (врсте одлике, сличности 

и разлике у односу на друге уметности); 
 курсеви глуме и режије; 
 практична примена знања, умења и вештина у припремању позоришне представе и 

других сценских програма школе; 
 анализе позоришних представа и других сценских програма школе; 
 драматизовање разних књижевних и других текстова; 
 учешће на омладинским смотрама и фестивалима, 
 сусрети са истакнутим драмским писцима и позоришним радницима; 
 прикупљање и израда разних материјала о драмским писцима и позоришним 

уметницима (критике, монографије, фотоси и сл.), као и декора, реквизита и др.; 
 сарадња са другим секцијама у школи и ван ње. 

 
 
 
Библиотечка  секција 
 
             Циљ ове секције је  развијање љубави према књизи и оспосoбљавање ученика за 

рад у библиотеци и самостално коришћење разних  извора сазнања. 
            Задаци су: 

 систематско оспособљавање ученика за рад у школској библиотеци и самостално 

коришћење књижне и некњижне грађе у различитим ситуацијама; 
 избор, набавка,евидентирање, каталогизирање и издавање књижне и некњижне 

грађе; 
 учешће у разним облицима информативне, образовно-васпитне и културне 

делатности школске и градске библиотеке; 
 прикупљање књига и других публикација; 
 упознавање разних врста библиотека и њиховог уређења; 
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 заштита дотрајалих књига и других публикација; 
 сарадња са другим библиотекама и секцијама; 

 
 
Библиотечка секција ће се формирати од ученика I до IV разреда на основу добровољног 

опредељења ученика. 
Секција ће радити једном недељно током школске године. 
 
 
 
 
Спортске секције (кошарка, одбојка, мали фудбал, шах) 
 
Циљ спортских секција је развијање психофизичких потенцијала ученика, хуманизација и 

социјализација личности, развијање осећаја за простор и комбинаторику, развијање 

упорности и одлучности у игри, поштовање правила и противника, учествовање на 

такмичењима.  
Задаци спортских секција су: 

 обухватање што већег броја ученика посебним програмом физичког вежбања који 

заједно са општим програмом чини јединствену целину, односно јединствен систем 

школског физичког васпитања; 
 задовољење нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за 

бављење разним гранама физичког вежбања у слободном времену; 
 откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури, у спорту, 

гимнастици, игри и помагање ученицима да свестрано развију своје природне 

способности за одређене видове физичког вежбања; 
 подстицање ученика да науче како да физичко вежбање интегришу у свој 

свакодневни живот и да активности у овој области развију као своју трајну потребу 

и обавезу.  
 
 
 
 
Историјска  секција 
Циљ  ове секције је упознавање ученика са културним и историјским наслеђем свога 

краја, изграђивање одговорног односа према културно-историјском наслеђу, упознавање и 

разумевање значаја личности из локалне историје, као и свести о прецима и њиховом 

начину живота. 
Задаци су : 
-Повезивање теоријског знања са аутентичним примерима из окружења,сачуваним у 

установама културе(  музеј, библиотека) идентификовање  културно-историјских  

споменика у локалној средини и учествовање у организовању и спровођењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе сећања; 
-Разумевање последица и значаја историјских догађаја и личности; 
-Повезивање историјских чињеница са  простором у коме живе, локална историја; 
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-Уочавање карактеристика историјских извора из окружења и повезивање са историјским 

периодом у коме су настали; 
-Извођење закључка о утицају локалне историје на најзначајније догађаје националне 

историје; 
-Презентовање , самостално или у групи, резултата елементарног истраживања заснованог 

на коришћењу одабраних историјских извора и литературе, користећи ИКТ; 
 
Секцију  „Живот у прошлости “  сачињаваће ученици од првог до четвртог разреда, на 

основу личних интересовања. 
Секција ће бити одржавана једном недељно у складу са договореним активностима и 

одговарајућим терминима. 
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8.ПОСЕТЕ, ПРИРЕДБЕ И КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА 
Посете имају стручно-образовни карактер. Организују се у оквиру стручних предмета одређених образовних профила у 

циљу проширивања и примене садржаја образовно-васпитног програма. Врсте посета, време и носиоци реализације утврђује 

Наставничко веће на предлог стручних већа.   

Месец Врста посете Одељење 

Октобар  Сајам књига у Београду 
Сви заинтересовани ученици и 

наставници. 
Носилац-библиотекар 

Током школске 

године 
 

Бранковина-културно-историјски комплекс Сви заинтересовани ученици 
Носиоци-библиотекар и наставник 

верске наставе 

Током школске 

године  
Саборном храму Светог цара Константина и 

царице Јелене 
Сва одељења према распореду који ће 

утврдити вероучитељ 
Носилац- наставник верске наставе 

Мај  Манастир Каона Сва одељења и наставници. 
Носилац- наставник верске наставе и 

наставници физичког васпитања 
Током школске 

године 
Месна библиотека у Коцељеви Библиотекар и чланови актива српског 

језика 
 

Друго полугодиште                  
 

Посета Централној банци, Београд 
 

Е31, Е41 – Наставници економске групе 

предмета 

Друго полугодиште                  
Посета Београдској берзи E41 – Наставници економске групе 

предмета   
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Друго полугодиште                  Сајам запошљавања Е41-Наставници економске групе 

предмета 

Октобар „Rauch“– Коцељева М11,М-21, М-31, М-41-Наставници 
машинске групе предмета . 

Децембар Рудник „Неметали“ Доње Црниљево М11,М-21, М-31, М-41-Наставници 
машинске групе предмета . 

Март  Сајам аутомобила М-11, М-12, М-21, М-22, М-31, М-32, М-
41 -  Наставници машинске групе 

предмета. 
Април „Зорка“ – Бели лимови Шабац М-11, М-12, М-21, М-22, М-31, М-32, М-

41 -  Наставници машинске групе 

предмета. 

Септембар  Винарија и виногради " Пусула" Миличиницa Ученици првог,другог, трећег и четвртог 

разреда пољопривредне струке 
 
Октобар  

 
„Опленачка берба" у Тополи 

Ученици првог,другог, трећег и четвртог 

разреда пољопривредне струке 

 
Март  

 
Сајам пољопривреде у Шапцу 

Ученици првог,другог, трећег и четвртог 

разреда пољопривредне струке 

Април  
„Зорка“-Шабац 

Ученици првог,другог, трећег и четвртог 

разреда пољопривредне струке 

Мај  
 Сајам пољопривреде у Новом Саду 

Ученици првог,другог, трећег и четвртог 

разреда пољопривредне струке 
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Приредбе и културна дешавања 
 
 

Време реализације 
Врста приредбе-културног 

збивања 
 

Наставник-реализатор 

Септембар 
 Фестивал зимнице Сви запослени 

Септембар Ревија фризура Наставнице практичне наставе 

фризерске струке 

Новембар Дан примирја у Првом св.рату Наставница историје 

Децембар Новогодишња ревија фризура Наставнице практичне наставе 

фризерске струке 

Јануар Светосавска академија Сви запослени 

Фебруар Дан државности Наставница историје 

Март Међународни дан жена-ревија Наставнице практичне наставе фризерске 

струке 

Мај Дан школе Наставнице српског језика и књижевности 
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9.Програм екскурзија 
 
Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе. 
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културних  и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу 

школе.  
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-
последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; ; развијање 

интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и 

рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, 

културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним 

социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
Садржаји екскурзије 
Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-
васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе. 
Програм екскурзије 
Одељенска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају 

наставничком већу ради разматрања и доношења.  
Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену 

екскурзије и избор агенције.  
Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се 

постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених 

садржаја и активности; трајање; путне правце; техничку организацију и начин 

финансирања. 
План дежурства ученика и наставника за време путовања саставни је део програма 

екскурзије.  
Извођење екскурзије 
Носиоци припреме, организације и извођење програма екскурзије су директор школе, 

стручни вођа пута, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор 

школе.  
Стручног вођу пута одређује директор школе.  
Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја.  
Одељењски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика.  
Услови за извођење екскурзије 
Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу 

за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање 

циљева и задатака.  
Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% 

родитеља ученика одељења.  
Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по 

правилу, истовремено. 
Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. 
Припрема и извођење екскурзије 



31 
 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и 

задацима путовања. Екскурзија се изводи у оквиру државних граница, а за ученике трећег 

и четвртог разреда може да се организује у иностранству. 
Екскурзија може да траје : за ученике првог  и другог разреда - до три дана; за ученике 

трећег и четвртог разреда – до пет дана. 
Ако је екскурзија организована у време наставних дана, настава се надокнађује за све 

ученике, у складу са школским календаром и годишњим програмом рада школе.  
Избор агенције 
Избор агенције за извођење екскурзија се врши објављивањем огласа, најмање у једним 

новинама на територији РС. Припрему огласа, упутства и отварање понуда и избор 

агенције врши комисија школе. Комисију чине директор школе и чланови Савета 

родитеља одељења за које се организује екскурзија. Раду комисије присуствује секретар и 

шеф рачуноводства школе ради пружања стручне помоћи.  
Одлуку о избору понуђача комисија доноси већином гласова од укупног броја чланова. 
Избор најбољег понуђача врши се када се утврди да постоје најмање три понуде које 

испуњавају све услове предвиђене упутством. Уколико овај услов није испуњен оглас ће 

бити поновљен. 
Одељењски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору 

агенције, бруто износу дневнице за пратиоце и осталим условима путовања. Родитељи 

ученика који путују обавезни су да потпишу програм путовања и опште услове путовања, 

чиме потврђују да су упознати са условима за путовање ученика и да су са истим 

сагласни. 
Безбедност путовања 
Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са агенцијом, обезбеди 

потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број 

аутобуса и расположиви број седишта, односно одговарајући број резервација ако се 

превоз обавља железницом.  
Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова.  
Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, директор 

школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 
- записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 
- тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 
Директор школе је дужан да организује консултативне разговоре пре извођења путовања, 

што подразумева укљученост свих интересних група у процесу одлучивања и планирања.  
Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавести 

надлежни орган унутрашњих послова о: превознику; месту и времену поласка ученика; 

броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које 

учествује у извођењу путовања. Орган унутрашњих послова ће извршити контролу 

документације и техничке исправности возила одређених за превоз непосредно пре 

отпочињања путовања. 
Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или 

техничку неисправност возила, или да било који други разлог у погледу психофизичке 

способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања 

уочених недостатака. 
Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и њихових 
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родитеља, коме присуствују и стручни вођа пута и одељенски старешина. На састанку се 

сви учесници обавештавају о правилима понашања, којих су дужни да се придржавају.  
Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике 

екскурзије. 
Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 часа. 
За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар - пратилац. 
За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави 

здравствени лист. 
Здравствени лист садржи податке о здравственом, физичком и психичком стању ученика, 

а издаје га ординирајући лекар на основу здравственог картона.  
Директор школе, односно одељењски старешина и лекар обезбеђују тајност података из 

здравственог листа. 
Извештај о извођењу екскурзије 
После изведеног путовања, стручни вођа пута и представник туристичке агенције 

сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од три 

дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету 

пружених услуга. 
Ученици након изведеног путовања попуњавају анкетни лист. 
Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском 

одбору ради разматрања и усвајања. 
Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. 

Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе. 
Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да 

предвиђени програм није остварен или да туристичка агенција није испоштовала уговорне 

обавезе, школа је дужна да у року од осам дана од завршетка путовања, поднесе приговор 

агенцији и да о томе обавести Министарство просвете и министарство надлежно за 

послове туризма.  
 
 
 
10.КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊЕ 
 
Васпитно – образовни циљ каријерног вођења и саветовања је формирање зреле и 

одговорне личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о 

властитој будућности и спроводи их у дело. 
Циљ овог програма је првенствено помоћ ученицима и родитељима у истраживању 
могућности за даље учење и запошљавање. Ученици се оспособљавају да као одговорне 
личности донесу одлуку о властитој професионалној будућности на основу информација о 
занимањима, условима студирања и потребама на Тржишту рада. 
 
  СТРУЧНИ  ТИМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА:  

1. Чланови  тима  су  наставници  и  стручни 
сарадници. 

 
2. Тим  са  наставницима  реализује  праћење 

индивидуалних  склоности  ученика. 
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3. Саветодавни  рад  тима  обавља  се  током 

школовања. 
 

4. Школа, по  потреби, сарађује  са  надлежним 
установама  које  се  баве  каријерним  вођењем и  саветовањем. 

 
План рада тима за професионални развој ученика 

Активности Носиоци активности Време реализације 
Праћење развоја ученика и 

њихово информисање о 

занимањима, образовним 

профилима и условима 

студирања. 

Чланови тима,стручни 

сарадник 
Током целе године 

Информисање ученика о 

потребама на тржишту рада. 
Чланови тима,стручни 

сарадник 
Током целе године 

Саветодавни рад са 

родитељима у решавању 

дилема око професионалног 

развоја њихове деце и 

пружању 
информација и помоћи. 

Стручни 

сарадник,одељењске 

старешине 

Током целе године 

Анкетирање ученика по 

питању даљег 
професионалног ангажовања 

и усмерења. 

Координатор Тима Децембар 

Сарадња са Националном 

службом за запошљавање 
кроз информисање ученика 

о потребама на Тржишту 
рада као и вршење 

тестирања ученика у циљу 
сагледавања реалних 
способности ученика за 
одређена занимања. 

Координатор Тима,стручни 

сарадник 
Јануар 

Презентација, предавање на 

тему: ''Планирање 
каријере'', са ученицима 

завршног разреда. 

Координатор Тима Март 

Индивидуални рад са 

ученицима кроз саветовање 

у одлучивању за животни 

позив. 

Стручни сарадник Током целе године 

Учествовање матураната на 

презентацијама виших 
школа и факултета који се 

Стручни сарадник Друго полугодиште 
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презентују у нашој школи. 
Обавезати одељењске 

старешине завршних 

разреда да након 
одласка ученика из школе 

обавесте стручног сарадника 
о резултатима наставка 

даљег школовања или 

запослења. 

Директор,стручни 

сарадник,одељењске 

старешине. 

На крају школске године 

 
 
 
11.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Циљ: јачање и развијање свести о значају животне средине, одрживог развоја и очувању и 

унапређењу природних ресурса. 
Задатак: заштита животне средине остваривањем горе наведеног циља преко следећих 

активности: 
 

 Изграђивање позитивних ставова и понашања према околини. 

 Упућивање ученика у начин на који и они ами могу допринети очувау животне 

средине. 

 Одржавање трибина о значају заштите животне средине на нивоу школе о природним 

ресурсима и последицама загађења животне средине (киселе кише, ерозија земљишта, 

рециклажа и отпад), 

 Обележавање значајних датума везаних за екологију 5. јун Светски дан заштите 

животне средине, 22. април Дан планете земље, 22. март Дан шума, 5. март Светски 

дан енергетске ефикасности (обновљиви извори енергије) кроз адекватне акције, 

 Организовање акције прикупљања секундарних сировина по договору и у зависности 

од сарадника -  Смањи, поново употреби, рециклирај, гесло којим ћемо покренути 

акцију прикупљања секундарних сировина-рециклажа. 

 Озелењавање школског простора (садња цвећарских култура и биљака) 

 Формирање еколошке секције. 

 Учешће ученика у локалним акцијама које имају за циљ очување и заштиту животне 

средине. 
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12. ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, 

односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно 

или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика 

или запосленог. 

Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према детету, ученику, другом 

запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ); 

ученика према другом детету, ученику или запосленом; родитеља према свом детету, 

другом детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу. 

Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално), 

социјално и дигитално. 
Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање 

деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 

запосленог. 

Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из 

групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 

неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од 

заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која 

може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује 

се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (web site), 

четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 
Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, 

сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 

ученика и др. 

Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или 

не чини, што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за 

безбедан и здрав развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи 

(злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба 

подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и ученика 

од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу 

угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално 

узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не 

схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и 

друге облике сексуалне експлоатације. 
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Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и 

учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, 

верских, политичких и других циљева. 

Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање 

лица, путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, 

преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања 

новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у 

циљу експлоатације. 

Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је 

другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу 

угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног 

развоја детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на образовање 

и слободу избора. 

Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је 

преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих 

средстава обезбеди услове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што 

може да наруши његово здравље и развој. 

Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-
васпитног рада неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или 

на занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите детета и 

ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког 

средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације и 

др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
У табелама су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од 
интензитета, учесталости, степена ризика и последица које насиље оставља, поједини 

облици се понављају на више различитих нивоа. 
 
Први ниво 
 
Физичко 

насиље 

Емоционално/психичко 
насиље 

Социјално 

насиље 
Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

коришћењем 

информационих 

технологија 
 
Ударање 

чврга, 

гурање, 

 
Омаловажавање, 

оговарање, вређање, 

ругање, називање 

 
Добацивање,  
подсмевање, 

искључивање 

 
Немумесно са 

сексуалном 

поруком: 

 
Узнемиравајуће 

позивање, слање 

узнемиравајућих 
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штипање, 

гребање, 

гађање, 

чупање, 

уједање, 

саплитање, 
шутирање, 
прљање, 

уништавање 

ствари. 
 

погрдним именима, 

псовање, етикетирање, 

имитирање, 

“прозивање“. 

из групе или 

заједничких 

активности, 

фаворизовање 

на основу 

различитости, 
ширење 

гласина.  

добацивање, 

псовање, 

ласцивни 

коментари, 

ширење прича, 

етикетирање, 

сексуална 

недвосмислена 
гестикулација. 

СМС и ММС 

порука. 

 
На првом нивоу , по правилу, активности преузима самостално одељењски старешина, 

наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном 

групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. 
Уколико се насилно понашање са првог нивоа понавња и ојачани васпитни рад није 

делотворан, установа интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи 

ниво. 
 
Други ниво 
Физичко 

насиље 
Емоционално/ 
психичко 
насиље 

Социјално 

насиље 
Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

коришћењем 

информациони

х технологија 
 
Шамарање, 

ударање, 

грижење, 

цепање 

одела, 

„шутке“, 

затварање, 

пљување, 

отимање и 

уништавање 

имовине, 

измицање 

столице, 

чупање за 

уши и косу. 
 
 
 
 
 

 
Уцењивање, претње, 

неправедно 

кажњавање, забрана 

комуницирања, 

искључивање, 

манипулисање. 
 
 
 

 
 Сплеткарење, 

усраћивање 

пажњеод стране 

групе 

(игнорисање), 

неукључивање, 

неприхватање, 

манипулисање, 

искоришћавање

. 

 
Сексуално 

додиривање, 

приказивање 

порнографског 

материјала, 

показивање 

интимних 

делова тела, 

свлачење. 

 
Оглашавање, 

снимање и 

слање видео 

записа, 

злоупотреба 

блогова, 

форума и 

четовања, 

снимање 

појединаца 

против њихове 

воље, снимање 

насилних 

сцена, 

дистрибуирање 

снимака и 

слика. 
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На другом нивоу, по правилу, активности преузима одељењски старешина у сарадњи са 

педагогом, психологом, Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у 

смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, 

директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у скаду са законом. 
 
Трећи ниво 
Физичко 

насиље 
Емоционално/психичко 
насиље 

Социјално 

насиље 
Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

коришћењем 

информационих 

технологија 
 
Туча, дављење, 

бацање, 

проузроковање 

опекотина и 

других 

повреда, 

ускраћивање 

хране и сна, 

излагање 

ниским 

температурама, 

напад оружјем. 
 
 
 
 

 
Застрашивање, 

уцењивање уз озбиљну 

претњу, изнуђивање 

новца или ствари, 

ограничавање кретања, 

навођење на 

коришћење 

наркотичких и 

психоактивних 

средстава. 

 
Претње, 

изолација, 

малтретирање 

групе према 

појединцу 

или групи, 

организовање 

затворених 

група 

(кланова), 

које за 

последицу 

или 

повређивање 

других. 

 
Звођење од 

стране 

одраслих, 

подвођење, 

злоупотреба 

положаја, 

навођење, 

изнуђивање 

и принуда на 

сексуални 

чин, 

силовање, 

инцест. 

 
Снимање 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и 

слика, дечија 

порнографија. 

 
На трећем нивоу, активности преузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно 

ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби ( центар за социјални 

рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе). 
 
Спољашња заштитна мрежа 
Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

1. Центар за социјални рад 
2. Полицијска управа 
3. Дом здравља 
4. Локална самоуправа 

Циљ сарадње: стручна помоћ, подршка и сарадња у решавању проблема. 
Унутрашња заштитна мрежа 
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе почев од помоћно – 
техничког особља преко дежурних наставника,руководства школе, школског полицајца, 

Тима за заштиту од насиља, ученичког тима за медијацију па до видео надзора чије услуге 

су веома корисне. 
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Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи. На видним 
местима у школи истакнути су кораци деловања у случају дешавања насиља, или у случају 
основане сумње да се над појединцем/цима врши дискриминација. На зиду у ходнику 

окачено је сандуче за анонимну пријаву случајева насиља. 
Програм заштите садржи: 

1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и 

рад установе (васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, 

васпитна група, одељењска заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и 

тимови, родитељски састанци, родитељи – индивидуално и групно, савет родитеља); 

2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за 

превентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања; 

4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске 

заједнице, ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе; 

5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и 

друштвено одговорног понашања; 

6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања; 

7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и 

поступање у интервенцији када постоји сумња или се оно догађа; 

8) облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине 

или су сведоци насиља, злостављања и занемаривања; 

9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, 

надлежном организационом јединицом полиције (у даљем тексту: полиција), центром за 

социјални рад, здравственом службом, правосудним органима и др.; 

10) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и 

ефектима програма заштите. 

 
 

1. Основни принципи програма 
Основни принципи који уједно представљају и оквир за деловање су: 

 право на живот, опстанак и развој; 
 најбољи интерес детета; 
 недискриминација и  
 учешће деце 

Свако дете има неотуђиво право на живот, а држава има обавезу да обезбеди његов 

опстанак и развој.  
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 Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који 

учествују у животу и раду школе. У процесу заштите детета/ученика, неопходно је 

обезбедити поверљивост података и заштиту права на приватност. 
 Програм заштите деце/ученика односи се на сву децу/ученике у школи, без обзира 

на пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које друге социјалне или 

индивидуалне карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способност 

и специфичност детета). 
 Учешће детета/ученика обезбеђује се тако што благовремено и континуирано 

добијају сва потребна обавештења, што им се пружа могућност да изразе своје мишљење у 

свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању 

ситуације. 
 
 

2. Општи циљеви програма 
 

Општи циљ програма заштите деце/ученика од насиља је унапређивање квалитета 

живота деце/ученика, који се остварује кроз: 
 мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад 

деце/ученика 
 мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 

занемаривање у школи. 
 

3. Специфични циљеви у превенцији 
 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 
2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни 

сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, 

старатељи, локална заједница) у доношењу и развијању програма превенције. 
3. Подизање нивоа свести и повећања осетљивости свих укључених у живот и рад 

школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 
4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 
5. Информисање свих укључених у живот и рад школе о процедурама и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 
6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, 

родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема 

насиља, злостављања и занемаривања. 
 
Активности у области превенције: 
- Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са правном 

регулативом, Општим и Посебним протоколом; 
-Сарадња са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних 

и групних разговора; 
- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 
- Израда Програма за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и 
интервентне активности); 
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-Идентификовање безбедоносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и 

родитеља. 
- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 
- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-
образовних активности; 
- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавања конфликата; 
- Организовање разговора, трибина (на тему трговине људима, безбедности у саобраћају, 

проблемима у адолесценцији) , представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика 

од насиља. 
- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 
- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 
- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски 

одбор, ученички парламент, одељењско веће, наставничко веће). 
 

4. Специфични циљеви у интервенцији 
 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 
2. Успостављање система ефикасности заштите деце у случајевима насиља. 
3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивања 

ефикасности програма заштите. 
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у 

заједницу вршњака и живот школе. 
5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и 

који су посматрали насиља. 
 
Задаци у области интервенције: 
- Усклађена и доследна примена утврђених поступака 
и процедура у ситуацијама насиља; 
- Сарадња са релевантним службама: 
- 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. 
 

5. Дужности школе (установе) 
 

 Полазећи од стања да се свако насиље над децом/ученицима може спречити, важно је 

да се у школи креира клима у којој се: 
 учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности; 
 не толерише насиље; 
 не ћути у вези са насиљем; 
 развија одговорност свих; 
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 сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање. 
 

Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Задаци тима за заштиту јесу да: 

1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним 

мерама за унапређивање на основу анализе стања; 

2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних 

за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 

насиља, злостављања и занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручна тела и орган управљања. 

 
 
 
 
План рада Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања 
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-Презентовање Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама  
-Успостављање сарадња Тима са ЦСР 

Коцељева,ПС у Коцељеви и Домом здравља 

у Коцељеви и упућивање позива да одрже 

предавања и трибине на тему 

насиља,занемаривања и злостављања деце 

С
еп

те
м

б
ар
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Јавни час „ Алкохол као узрочник 

насиља“(ученици Средње школе) 

Јавни час на тему Трговине људима 

-Састанак тима и анализа урађеног 
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13. ШКОЛСКИ СПОРТ 
 

Циљ  
Развој и примена здравих животних стилова, развој свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности. 
 
Задаци 
Укључивање свих ученика кроз одељењска и школска такмичења и припреме за 

такмичења и сарадња са локалним спортским организацијама. 
 
Циљ и задаци школског спорта се остварује кроз следеће активности: 
 

 Учешће у спортским секцијама (кошаркашка,одбојкашка и секција малог фудбала); 
 Турнир Тамнава куп у коме учествују и друге средње школе; 
 Школско такмичење у малом фудбалу; 
 Школски турнир у кошарци; 
 Школски турнир у одбојци;  
 Пешачки маратон Драгиње – Каона; 
 Школски крос; 
 Пријатељске утакмице са локалним ФК „Раднички“; 

 
 
 

14.ПРОГРАМ СРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 
Школа прати и укључује се у у дешавања у локалној самоуправи и заједно са 

њеним представницима планира садржај и начин сарадње. Сарадња са локалном 

самоуправом садржи следеће активности: 
 обележавање значајних датума (Дан општине Коцељева) 
 учешће у раду Школског одбора,  
 локалне манифестације (Фестивал зимнице, школски маратон) 
 пријем представника ученичког парламента код председника општине у 

оквиру обележавања Дечије недеље,  
 пријем Ученика генерације, носиоца Вукове дипломе и победника 

такмичења код председника општине. 

 
Поред сарадње са локалном самоуправом сарађује се и са организацијама и установама 

републичког и општинског нивоа. 
 

План сарадње са друштвеном средином, другим установама и институцијама 
Време 

реализације 
Установа са 

којом се сарађује 
Активност Облик 

сарадње 
Носиоци 

реализације  
Током 

године 
Основне школе на 

територији 

општине 

Презентације 

образовних профила  
Предавања, 

мултимедијалн

о 

Стручна 

служба 

школе, 
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представљање 

школе 
наставници 

Током 

године 

Спортска хала 

Спортски сусрети, 

посте спортским 

манифестацијама 

Организовање 

такмичења и 

посета 

Наставници 

физичког 

васпитања и 

активисти 

локалних 

спортских 

клубова 
Током 

године 

Градска 

библиотека 

Размена искустава, 

групне посете, Дани 

зимнице,фолклорна 

секција, Светосавска 

академија, књижевни 

сусрети, такмичења 

рецитатора. 

Организација 

трибина, 

предавања, 

књижевних 

вечери и др. 

културних 

манифестација 

Библиотекар, 
наставници 

српског 

језика, 

радници 

библиотеке  

Током 

године 
Музеј 

Изложбене поставке Организовање 

посета 
Наставници, 

одељењске 

старешине, 

запослени у 

музеју 
Током 

године 

Дом здравља  

Превентивне 

активности, 

систематски прегледи 

ученика, тематска 

предавања у складу са 

актуелним календаром 

здравља 

Здравствене 

трибине, 

предавања, 

организовање 

прегледа, 

консултације 

Здравствени 

радници, 
стручна 

служба, 

одељењске 

старешине, 

Током 

године 

Црвени крст 

Хуманитарне акције, 

литерарни конкурс 

„Крв живот значи“, 

спровођење 

календарских 

активности  Црвеног 

крста, реализација 

активност у оквиру 

промоције здравих 

стилова живота, 

одржавање 

информативних 

радионица на тему 

превенције у борби 

против трговине 

људима, истраживање 

хуманитарног права и 

др. активности по 

Трибине, 

предавања, 

радионице и 

акције 

Активисти 

Црвеног крста 

општине 
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упутства Црвеног 

крста Србије, акције 

добровољног давања 

крви 
Током 

године 
Центар за 

социјални  рад 
Размена информација 

о ученицима, 
корисницима услуга 

Центра за социјални  

рад 

Консултације, 

разговори 
Стручна 

служба, 

стручни 

сарадници 

Центра за 

социјални рад 
Током 

године 
Полицијска 

управа 
Безбедност ученика-
превентивне и 

интервентне 

активности 

Разговори, 

предавања, 

сарадња са 
дежурним  

полицајцем 

Тим за 

безбедност, 

психолог, 

представници 

Полицијске 

управе 
Током 

године 
Предузећа, 
установе 

Практична настава Реализација 

практичне 

наставе са 

ученицима 

Директор, 

наставници 

практичне 

наставе 
Током 

године 
Локални медији Промоција значајних 

догађаја у школи 
Гостовања, 

изјаве за  

штампу, 

емисије 

Директор, 

наставници, 

стручна 

служба, 

новинари 
Децембар, 

фебруар 
Национална 

служба за 

запошљавање 

Предавања,трибине, 

тестирања ученика 
Разговор са 

ученицима, 

прикупљање 

података и 

анализа 

резултата 

Психолог 

Националне 

службе за 

запошљавање 

 
 
 
15.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима 

за што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 

реализацији образовно-васпитних задатака школе . 
Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да 

успостави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 

карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социјалног развоја ученика, 

о њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознаје и породичне 

прилике и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз 

консултације са члановима одељењског већа, психологом  и директором, одељењски 

старешина ће моћи да изабере најцелисходније поступке васпитног деловања, праћење и 

подстицање ученика.    
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Родитељи имају могућност да: 
- дају своје предлоге о активностима и начину њихове реализације 
- да учествују у реализацији активности 
- размењују своја искуства која се односе на васпитање и образовање деце  

Родитељи се укључују и у превентивне активности здравствене заштите и 

сузбијања насиља, у активности професионалне оријентације ученика и у живот и рад 

школе у целини.  
Са родитељима се размењују информације о резултатима учења, адаптацији 

ученика на школске услове живота и рада, понашању ученика.    
Сарадња са родитељима се остварује кроз рад на одељењским и општим 

родитељским састанцима, ,  индивидуалним контактима и кроз рад Савета родитеља. 

Општи родитељски састанци се одржавају два пута током школске године, а по потреби и 

више. Наставници на почетку сваке школске године, одређују термине индивидуалних 

пријема родитеља, видно истакнуте на огласним таблама или припремним просторијама.  
 
 
 

План сарадње са родитељима 

Време 
реализације Активност Начин 

реализације 
Место 

реализације 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 
Септембар Упознавање 

родитеља са 

организацијом 

рада у школи; 

са 

правилницима 

и протоколима 

рада у  школи; 

са дужностима 

одељењских 

старешина ; 
Избор 

представника 

родитеља-Савет 

родитеља 
Договор у вези 

са реализацијом 

ескурзије 
Договор о 

сарадњи 

Родитељски 

састанци у 

школи.  
 
 

Учионице школе  Директор, 

одељењске 

старешине, 

психолог 
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Информисање 

одељењских 

старешина и 

васпитача у 

вези са 

здравственим 

стањем,  

психофизичким 

и социјалним 

развојем, 

интересовањим

а и навикама 

ученика 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 
 
 

Септембар-
децембар 

Размена 

информација у 

вези са 

адаптацијом 

ученика на 

школске услове 

живота и рада 

Родитељски 

састанци 
Индивидуални 

разговори са 

родитељима 
Телефонски 

разговори 

Учионице 

школе,наставнич

ка канцеларија, 

канцеларија 

психолога  

Одељењске 

старешине,  

психолог 

Током године Размена 

информација у 

вези са 

резултатима 

учења, 

понашањем 

ученика, 
ваннаставним 

активностима  и  

ваншколском 

ангажовању 
 

Родитељски 

састанци 
Индивидуални 

разговори са 

родитељима 
Телефонски 

разговори 

Учионице 

школе,наставнич

ка канцеларија, 

канцеларија 

психолога 

Одељењске 

старешине,  

психолог 

Током године Саветодавни 

рад са 

ученицима који 

имају тешкоћа у 

раду и њиховим 

родитељима, по 

потреби, 

повезивање 

ученика са 

специјализован

им службама 

Индивидуални и 

групни 

разговори, 

сарадња са  

специјализовани

м службама 

Канцеларијa 

психолога  
Стручна служба, 

одељењске 

старешине, 

здравствени 

радници,  
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Током године Превентивне 

активности –

обрада 

различитих 

садржаја о 

ризичним 

облицима 

понашања 

ученика  

Сарадња са 

родитељима око 

избора тема 

предавања, 

трибина 

Учионице 

школе,АФТ 

школе 

Психолог, 

одељењске 

старешине, 

здравствени 

радници,  
Радници ЦСР-а, 

представници 

МУП-а. 

Март Укључивање 

родитеља у 

превентивне 

активности и 

сузбијање 

насиља 

Предавање АФТ – школе, 

учионице; 
Тим за 

безбедност, 

психолог, 

представници 

МУП-а ,радници 

ЦСР-а 
Током године Редовно 

контактирање  

родитеља 

ученика 

(починиоца 

насиља или 

ученика који 

трпи насиље) и 

њихово 

укључивање у 

заједничко 

решавање 

проблема 
 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 
 

Канцеларијa 

психолога  
Психолог, 

одељењске 

старешине; 
 
 
 
 
 

Током године Каријерно 

вођење и 

саветовање – 
информисање 

родитеља  

Родитељски 

састанци 
Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Учионице 

школе, 

наставничка 

канцеларија 

Тим за каријерно 

вођење и 

саветовање, 

одељењске 

старешине, 

психолог; 
Током године Саветодавни 

рад са 

неопредељеним 

ученицима и 

њиховим 

родитељима 

поводом избора 

занимања 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 
 

Канцеларије 

наставника, 
канцеларија 

психолога  

Одељењске 

старешине, 

психолог 

Током године Позив 

родитељима да 

присуствују 

Информисање 

родитеља 
Школа, спортска 

хала 
Одељењске 

старешине,предм

етни наставници, 
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свечаностима, 

извођењу 

школских 

представа и 

такмичењима 

ученика у 

ваннаставним 

активностима 

сајт школе 

Током године Учешће 

представника 

родитеља у 

раду Школског 

одбора и Савета 

родитеља 

Групни састанак  Канцеларија 

директора 
Директор, 

секретар, 

чланови 

школског одбора 



16.БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
Циљ овог програма је развој свести запослених, родитеља и локалне самоуправе за 

спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

Задаци овог програма су доношење планских докумената и њихова примена у 

остваривању циља.  

Плански документи донети су у области безбедности у виду акта о процени ризика на 

радном месту и у радној околини, којим је обухваћено свако радно место у школи. 

Заштита здравља на раду предвиђена је кроз приручник за пружање прве помоћи и 

сарадњу са здравственим установама. 

Активности - едукација запослених за све облике превенције, унапређења и заштите 

безбедности и здравља на раду. 

 
17.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 
 
Циљ програма заштите и унапређивања здравља ученика је афирмација здравих стилова 

живота, обезбеђивање здравог и креативног окружења у школи, изграђивање зреле, 

телесно, психички и социјално здраве личности оспособљене да се брине за очување, 
заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи. Програм ових 

активности садржи упознавање ученика са потребом сталне бриге о здрављу и 

здравственом васпитању ученика. У реализацији овог програма примењиваће се активне 

методе рада: разговори, групни рад, предавања, радионице, изложбе и др. 
 
 
Задаци и програмски садржаји обухватају: 

- увид у лекарска уверења при упису у школу, 
- систематске лекарске и стоматолошкe прегледe ученика 
- превентивне активности у циљу очувања здравља : 

а) саветодавни рад  са ученицима-развијање хигијенских навика, 
б) обрада наставних садржаја у школи, 
в) обележавање значајних датума из календара здравља, 

       г) едукативни рад са ученицима и родитељима кроз предавања, здравствене 

трибине, хуманитарне акције, посебно у превенцији ризичних облика понашања младих. 
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18.ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
                   Инклузија је процес решавања и реаговања  на разноврсност потреба свих 

ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама, заједницaма и све мању 

искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене 

садржаја,приступа,структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу 

одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за 

образовање све деце. 
                  Инклузивно образовање је процес деловања и одговарања на различите 

образовне потребе свих ученика кроз повећавање учешћа у учењу, култури и заједници и 

смањивања искључености из образовања.  
 За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 

индивидуални образовни план. 
 Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног 

укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу. 
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања 

и васпитања детета и ученика, а посебно: 
1) дневни распоред часова наставе у одељењу 

2) циљеви образовно-васпитног рада; 
3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све 

предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда; 
4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се 

обрађују у одељењу и раду са додатном подршком; 
5) индивидуализован начин рада наставника, односно индивидуализован приступ 

прилагођен врсти сметње. 
 За ученика са изузетним способностима установа  такође доноси индивидуални 

образовни план. 
Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање.  
Тим у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник 

школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби и стручњак ван установе, на предлог 

родитеља. 
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног 

плана. 
У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује 

тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. 
Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој 

план са индивидуалним образовним планом детета. 
 
 

                                                                                                                           Директор 
Верољуб Матић 
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