
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ОПШТИ ДЕО за период од 2019 до 2023. године 

 

Циљ Школског програма је континуирано унапређивање квалитета наставног 

процеса и учења ради развијања компетенција ученика и наставника, потребних за 

сналаење и активно учешће у савременом друштву, у подстицајнпм и безбедном 

окружењу.  

У прилогу овог документа се налазе Школски програми за све разреде, од првог до 

осмог. Они садрже план наставе и учења, програме обавезних предмета по разредима са 

начинима и поступцима за њихово остваривање. Такође садрже и изборне програме по 

разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање. Као и програме 

активности по разредима са начинима и поступцима за њихово остваривање. Школски 

програм садржи и програме допунске и додатне настве и часа одељењског старешине 

по разредима. Школски програми садрже и индивидуалне образовне планове 

предвиђене за ученике којима је потребна додатна подршка у раду и ученике са 

мишљењем интерресорне комисије. 

Школски програми садре и комплетне програме екскурзија, излета и посета по 

разредима као и програм рекреативне наставе за ученике од првог до четвртог разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програм културних делатности школе 

 

 

Септембар Дан европских језика Наставници страних језика 

Укључивање ученика у градску библиотеку Библиотекар 

Посета Сајму књига Библиотекар и наставници 

Дечја недеља Ученици ,учитељи 

октобар Пријем првака у Дечји савез Ученици у млађим разредима 

Посета позоришту Ученици и учитељи 

октобар 
Пријем првака у Дечји савез Ученици у млађим разредима 

Посета Природњачком музеју у Свилајнцу Наставници и ученици 

новембар 

Посета Природњачком музеју у Свилајнцу Наставници и ученици 

Сајам науке  у Београд Наставници  природних 

наука и ученици 

Новогодишња приредба, новогодишњи вашар Ученици , руководиоци 

секција 

децембар Сајам науке  у Београд Наставници  природних 

наука  

Новогодишња приредба, новогодишњи вашар Ученици , руководиоци 

секција 

Свети Сава – свечана академија Вероучитељ, 

ученици,,учитељи, разредне 

старешине и руководиоци 

секција 

Наградни конкурс – ликовни и литерарни радови на 

тему Свети Сава 

Ученици, учитељи , 

наставници српског језика и 

ликовне културе 

јануар Такмичење рецитатора Ученици млађих и старијих 

разреда, чланови 

рецитаторске секције, 

учитељи и руководиоци 

секција 

Маскенбал Ученици млађих разреда и 

учитељи 



фебруар 8.март приредба Ученици млађих разреда, 

учитељи 

Наградни конкурс-ликовни и литерарни радови на тему 

Дан жена 

Ученици млађих разреда, 

учитељи 

Школске новине - Кораци Ученици млађих и старијих 

разреда, учитељи, 

наставници, библиотекар 

март 

Дан школе –свечана академија Ученици млађих и старијих 

разреда, чланови секција, 

учитељи, наставници српског 

језика 

 Изложба ликовних радова поводом Дана школе Наставници ликовне културе  

 Концерт музичке школе – Стеван Христић Наставник музичке културе 

 Обележавање Дана планете Земље Наставници и ученици 

 Посета биоскопу  

април Изложба ускршњих радова Ученици млађих разреда и 

учитељи 

Ликовни конкурс – Крв живот значи Ученици млађих и старијух 

разреда, учитељи и 

наставници ликовне културе 

Културно-уметнички програм поводом завршетка  

школске године – Завршна приредба 

Ученици и учитељи четвртог 

разреда 

Анализа рада у претходној години Чланови тима 

Доношење програма рада културних активности за 

наредну школску годину 

Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програм спортског спорта и спортско-рекреативних активности 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Септембар 

 

Општинско такмичење у пливању 

Одељењско и међуодељењско такмичење у стоном 

тенису 

Општинско такмичење у стоном тенису 

Ученици од 5. до 8.раз.  

Сви наставници 

 

Октобар 

Недеља школског спорта 

-јесењи крос 

-одељењска такмкичења у рукомету 

-спортске игре, између две ватре 

-међуодељењска такмичења у рукомету 

-забавни полигон, 1-4.разред 

Општинско такмичење у рукомету 

Ученици 5-8.раз, наставник 

физичког васпитања 

Ученици 1-4.раз, учитељи 

Ученици 5-8.раз. 

Ученици 1-4.раз, учитељи 

Дечји савез 

Новембар Међуодељењско такмичење –кошарка   

Општинско такмичење у кошарци 

Полигон спретности 

Ученици 5-8.раз, наставник 

физичког васпитања 

Децембар Међуодељењско такмичење у рукомету 

Међуодељењско такмичење у игри –између две 

ватре  

Општинско такмичење у одбојци 

Ученици 5-8. Раз,  

наставник физичког васпитања 

Сви наставници и учитељице 

Јануар  Светосавски турниру малом фудбалу и одбојци за 

девојчице и дечаке 

Општинско такмичење 

Спортска гимнастика 

Ученици 5-8.раз,  

наставник физичког васпитања 

Март Турнир у фудбалу поводом Дана школе 

Мали фудбал,  

Општинско такмичење у малом фудбалу 

Спортски дан поводом Дана школе 

Ученици 5-8.раз.  

наставник физичког васпитања 

Сви наставници и учитељице 

Април Недеља школског спорта 

-пролећни крос 

-општинско такмичење у атлетици 

-одељењско  такмичење фудбалу 

-Прескакање вијаче 

-Дан изазова 

Одењенско такмичење у одбојци 

 

Ученици 5-8.раз, наставник 

физичког васпитања 

Дечаци 1-4.раз, учитељи 

Девојчице 1-4. Раз, учитељи 

Ученици 1-8.раз, наставници 

Мај Крос РТС 

Стони тенис 

Такмичење у трчању 

Ученици 5-8.раз, наставник 

физичког васпитања 

Ученици 1-4.раз, учитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

СТАНДА

РДИ 

-Састанак Тима за безбедност 

-Упознавање са Протоколом 

(Савет родитеља,Школски одбор,Наставничко веће) 

-Анализа безбедности у школи 

(дежурни наставник,ученик, 

књига дежурства,осветљење), и безбедно понашање 

ученика и наставника у школи 

-Разговори са ученицима о понашању ученика у 

посебним условима-ковид 19 

-Разговори са родитељима о понашању у посебним 

условима –ковид 19 

-Израда паноа на тему,,Ковид 19 и заштитне мере“ 

,,10 лекција које живот значе“ 

Безбедност ученика у саобраћају                                         

 

 

 

 

Септембар  

 

 

Чланови                                                          

Тима за безбедност 

Ученици млађих 

разреда са 

одељенским 

старешинама   

Одељењске 

старешине 

Ученички парламент 

Представници МУП- 

 

 

К1 

 

       1.2.  

 

 

       1.2.1. 

       1.2.2. 

 

 

Израда паноа на тему безбедности на интернету и 

дигиталној учионици 

Дечја права. 

Доношење одељенских правила 

Спортски дан-такмичења   

Безбедност ученика на улици од непознатих 

лица,трговина људима 

Презентација књиге о безбедности и насиљу 

 

 

Октобар  

Одељенске 

старешине на 

родитељским 

састанцима 

Ученички парламент 

Педагог 

МУП 

Библиотекар 

 

 

 

 

        К2 

 

 

       2.1. 

Родитељски састанци-Упознавање родитеља са 

Протоколом за заштиту деце од насиља 

 

Обележавање: 

 13.11.-Светски Дан љубазности 

 16.11-Светски Дан толеранције 

Предавање на тему толеранције. 

Безбедностученика у школи и заштита од КОВИД-а 

19 

Заштита од пожара 

 

 

 

 

 

 

Новембар  

Одељенске 

старешине 

Ученици старијих 

разреда и 

ученички парламент 

Вероучитељ  

Педагог 

Ватрогасна служба 

 

       2.1.1. 

       2.1.2.  

       2.1.3. 

       2.2. 

 

       2.2.2. 

Обележавање: 

   10.12.-Међународни Дан        

             људских права 

Анализа сарадње Тима и ученичког парламента 

Све је у вештини комуникације: 

,,Недеља лепих порука“ 

Драмски приказ(безбедност у саобраћају;насиље у 

школи) 

 

 

 

Децембар  

Ученици са 

одељенским 

старешинама 

Ученички парламент 

Наставник српског 

језика 

Чланови драмске 

секције 

       К4 

 

         4.1. 

      4.1.2. 

        4.1.3.      

4.1.4. 

      4.1.5. 

 

 

Предавање:Заштита ученика од интернета и правилна 

употреба-рад на даљину 

 

 

Јануар  

Педагог и 

библиотекар 

Наставник 

информатике 

 



,,Није тешко бити фин“ 

Безбедност и заштита ученика од техничких и 

технолошких опасности 

Предавање:,,Облици агресивног понашања у 

школској средини и системске стратегије за 

превенцију“ 

 

 

 

Фебруар 

Ученици млађих 

разреда са  

својим 

од.старешинама 

Ученички парламент 

Педагог 

Овлашћена 

особа(домар...) 

Педагог 

  К5       

5.1. 

         5.1.1           

5.1.2.    

5.1.4. 

 5.3.       

5.3.1. 

Насиље међу ученицима-,,Да ли  

постоји насиље међу ученицима 

у нашој школи?-.вршњачко насиље 

Презентација литературе о насиљу 

Спортски дан-Дан школе 

 

 

Март  

Педагог  

Ученички парламент 

Библиотекар и 

ученици старијих 

разреда 

            

5.3.2. 

            

5.3.3.          

5.3.4. 

Спортски дан посвећен безбедном и сигурном 

школском окружењу 

Природне непогоде-шта је то и  

како се од њих заштитити? 

 

 

Април  

 

Наставник физичког 

васпитања 

Педагог  

Наставник 

географије 

 

Такмичење: ’’Колико познајем саобраћајна 

правила?’’(вожња бицикла, ролера) 

Безбедност ученика на екскурзијама и излетима 

 

Мај  

Ученици и 

одељенске 

старешине 

 

Евалуација –израда извештаја о раду Тима за 

безбедност 

Информисање Наставничког већа,Школсгог одбора и 

Савета родитеља о резултатима рада. 

Израда извештаја о раду Тима  

За 2021/2022.годину 

Предлог плана и програма за наредну школску 

годину 

 

 

 

 

Јун  

 

 

Чланови Тима за 

безбедност 

 

 

 

 

 

 

Израда плана и програма за наредну школску годину Август Чланови Тима за 

безбедност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програм професионалне оријентације 

 

Временска 

динамика 

Активности Носиоци 

реализације 

Септембар -формирање школског тима за професионалну орјентацију 

-израда Програма рад Тима та ПО и израда Акционог плана и 

његова презентација Наставничком већу, Школском 

одбору,Савету родитеља и Ученичком парламенту 

-руководилац ПО 

-педагог 

 

Октобар -„Како се обично бира занимање у свакодневном животу“/седми 

разред 

-Методе и технике успешног учења/пети разред 

-педагог 

Новембар -Фактори који утичу на избор занимања/осми разред 

-Испитивање професионалних интересовања ученика/седми 

разред 

-Занимање људи у школи/нижи разреди 

-Успех у основној школи и избор занимања/шести разред 

-педагог 

-учитељ 

Децембар -Разговор са ученицима који ће конкурисати у Војне школе за 

ученике 8.разреда 

-одељенски 

старешина 

Фебруар -погрешан избор занимања и његове последице/осми ратред -педагог 

Март -професионалне намере ученика 8.разреда/анкета 

-Индивидуални разговори са ученицима којима је потребна 

подршка око избора средње школеи начина припреме за 

Завршни испит 

-одељенске 

старешине 

-педагог 

Април -свако занимање има добру и лошу страну; пети разред 

-Реални сусрети(посете предузећима и институцијама) 

-сртучно усавршавање Тима за ПО 

-одељенски 

старешина 

Мај -услови уписа у средњу школу/осми разред 

-родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда-

упознавање родитеља и ученика са начином полагања Завршног 

испита и календаром уписних активности 

-презентација средњих школа-ученици се у својој школи 

информишу о школама у околини 

-анализа постављених циљева и њихових остварења 

-извештај Тима за ПО стручним органима школе 

-одељенске 

старешине 

-педагог 

Током целе 

године 

Успех у основној школи и избор занимања/шести,седми и осми 

разред 

-одељенске 

старешине 

-педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програм здравствене заштите 

Временска 

динамика 

Активности Носиоци активности 

септембар Предавање – Права детета 

Правилна исхрана , нутрициониста-дијететичар 

Епидемиолошке мере против вируса 

Социјални радник  

октобар Предавање – Превенција болести зависности Психијатар  

Предавање – Превенција менталног здравља Психолог  

Током  године Општа хигијена, вируси, инфекције, превентива Одељењски 

старешина 

Током  године Стоматолошки прегледи ученика Стоматолог  

децембар Предавање  о болестима, сида, туберколоза... Педијатар  

Фебруар Хигијена за ученике млађих разреда Патронажна сестра 

Април Пушење, алкохолизам, наркоманија Служба за превенцију  

 

 

 

Пограм социјалне заштите 

 

Током године Идентификовање ученика из осетљивих група Одељењске старешине 

 Сарадња са Центром за социјални рад Директор, педагог 

 Сарадња са Интересорном комисијом Општине 

Младеновац 

педагог 

 Сарадња са социјалним радником Дома здравља Педагог 

 Разговори са ученицица и родитељима којима је 

потребна подршка 

Одељењске старешине, педагог 

 Хуманитарне акције за болесну децу и њихово 

лечење 

Ученици, наставници 

 Материјална помоћ и подршка угроженим 

ученицима 

Директор и наставници 

 Брига о ученицима и њиховим породицама Сви запослени 

 Помоћ у социјализацији ученика Наставници, ученици 

 Прихватање ученика од стране вршњака Наставници, ученици 

 Предузимање мера у случају сазнања о насиљу у 

породици 

Директор, педагог, наставници 

 

 

 



 

Програм заштите животне средине 

 

Време Активности 

Септембар -облежавање Дана озонског омотача (Еколошка секција) 

-изложба јесењих плодова (нижи разреди) 

Октобар - сређивање школског дворишта (виши и нижи разреди) 

- рециклажа (сакупљање папира) 

- саднице (садња дрвећа у школском дворишту) 

Новембар  

-израда брошуре за едукацију блиског окружења (виши и нижи разреди) 

-израда паноа о заштити животне средине 

Децембар -предавање о биосфери (виши разреди) 

-Еколошка храна 

Фебруар -еколошки буквар – подизање еколошке свести  (виши и нижи разреди) 

- Израда еколошких порука 

Март - кутак у школи намењен заштити животне средине (Ученици Доње школе) 

- уређење околине школе (Еколошка секција) 

- обележавање Светског дана вода 

Април - Утицај човека на животну средину (Ученици четвртог разреда) 

- Наградни ликовни конкурс  на тему Екологија (ученици од 1. -8. разреда) 

- Наградни литерални конкурс – екологија 

-Дан планете Земље 22.4. 

Мај  -Еколошка радионица (израда предмета од природног материјала)  

-Бирамо најуређенију учионицу (нижи разреди) 

-Дан борбе против пушења - обележавање  

Извештај тима о раду на остваривању програма заштите животне средине.  

Август План и програм тима за заштиту животне средине за наредну годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Програм сарадње са породицом 
 

Општи родитељски састанци Упознавање са радом у   

школи,успехом и дисциплином 

ученика 

Одељенске 

старешине 

Септембар, 

Новембар, 

јануар , 

Април,јун 

Групни родитељски  

састанци  

 

За родитеље осмог, четвртог и 

првог разреда 

Одељенске 

старешине,педагог 

директор 

Мај,јун 

Индивидуални  разговори са 

родитељима 

На иницијативу родитеља или 

иницијативу школе(пп 

службе,наставника...) 

Одељ.старешине,пед

агог,наставници,дире

ктор 

Током целе 

године 

Отворена врата Присуствовање образовно 

васпитном раду 

наставници Један дан у 

месецу 

Анкетирање родитеља циљ анкетирања је праћење и 

упознавање са родитељским 

потребама,сугестијама, 

иницијативама и афинитетима 

 

Педагог, директор, 

одељенски 

старешина 

Тим за 

самовредновање 

Јануар,јун 

Огласна табла за родитеље Информисање родитеља Тим за сарадњу са 

породицом 

Целе године 

Индиректни разговори са 

родитељима 

Телефонски позиви,белешке Педагог,одељенски 

старешина 

Целе године 

Учешће родитеља у 

тимовима(самовредновање 

рада школе, професионалне 

оријентације,тим за 

безбедност ученика) 

Израда акционог плана ,реализација 

програма тимова. 

Тимови, Савет 

родитеља, директор 

Током целе 

године 

Приредбе , Спортске 

активности, Помоћ у 

акцијама школе(хуманитарне 

и донаторске акције) 

Чланови породице имају 

могућност да се према својим 

афинитетима укључе у 

непосредне  

Одељ .старешине, 

наставници, педагог 

Током целе 

године 

Креативне радионице Израда наставних материјала и 

средстава,дружење у школи 

Одељ. 

старешине,педагог, 

директор 

 

Писана комуникација 

Свеска напредовања 

ученика,школске новине и 

сајт школе 

Побољшање информисаности 

родитеља 

Одељ.старешине,нас

атвници,педагог 

Током целе 

године 

Организација екскурзија и 

излета 

Учешће родитеља  у организацији 

ових активности,савет родитеља 

Наставничко 

веће,Савет 

родитеља,Школски 

одбор 

Април,септембе

мбар,октобар 

Учешће родитеља у изради 

ИОП-а свог детета и праћење 

реализације 

Израда педагошког 

профила,планова за ИОП. 

Наставници,педагог,

директор 

Током целе 

године 

Присуство родитеља на 

часовима 

 

Родитељи добијају увид о раду 

ученика на часу 

Наставник, родитељ, 

педагог 

Родитељ  

Трибине за родитеље Организовање трибина за родитеље 

са актуелним темама 

Родитељ, наставник 

и педагог 

 

 



 

 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

Током године Сарадња са Општином Младеновац Директор 

 Дом здравља  Педагог 

 КУД ,,Љубомир Ивановић Геџа,,Ковачевац Наставници 

 Црвени крст Учитељи 

 Градска библиотека Библиотекар 

 Основне и средње школе Младеновац Педагог 

 Дом за културу Директор 

 Старачки дом Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програм рада школске библиотеке 

 

Област рада Активности  Реализатори 

Библиотечки 

фонд 

Набавка литературе и периодичних публикација за 

ученике, наставнике и сараднике, брига о фонду, 

анализа потреба набавке... 

Библиотекар, стручни 

сарадници, директор 

наставници 

Рад са ученицима Учлањивање ученика; 

 Упућивање ученика у коришћење енциклопедија, 

лексикона, речника, приручника, књиге лектире; 

 Учешће у пројектима и културним активностима 

школе; 

Такмичење рецитатора; 

Развијање навике за чување, заштиту и руковање 

књигама и часописима ; 

Укључивање у рад библиотеке Припремање 

прилога за школски сајт и летопис; 

Обележавање важних датума 

Библиотекар, ученици 

од I-VIII разреда, 

наставници 

Сарадња са 

наставницима 

Организовање наставних часова и радионица ; 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе; 

 Информисање наставника о новонабављеним  

књигама, стручним часописима и другој грађи; 

Замена одсутних наставника; 

Тематске изложбе и сусрети у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима... 

Библиотекар, стручни 

сарадници, директор 

наставници 

Сарадња са 

установама ван 

школе 

Припремање и организовање културних активности 

школе (књижевне трибине, сусрети, такмичења, 

конкурси, акције прикупљања књига, обележавање 

значајних јубилеја); 

Сарадња са издавачким кућама; 

Сарадња са библиотекарским друштвима; 

Сарадња са градском библиотеком и Матичном 

библиотеком... 

Библиотекар, 

наставници, ученици, 

запослени у 

установама културе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 

1. Школски програм за први разред основне школе 

2. Школски програм за други разред основне школе 

3. Школски програм за трећи разред основне школе 

4. Школски програм за четврти разред основне школе 

5. Школски програм за пети разред основне школе 

6. Школски програм за шести разред основне школе 

7. Школски програм за седми разред основне школе 

8. Школски програм за осми разред основне школе 


