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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике 

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

успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког 

запосленог за остваривање утврђених циљева. 
Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање 

принципа, циљева и стандарда постигнућа и задовољење општих и специфичних образовних 

интереса и потреба ученика, родитеља, односно другог законског заступника и локалне 

самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског 

заступника, у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових 

резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.  

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, 

програмира и реализује свој рад. 

 

1.1 Сврха програма образовања 

 
Сврха овог програма огледа се у квалитетном образовању и васпитању које омогућава 

стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 

информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

Такође, овај програм подстиче ученике на укључивање у процес развијања знања, вештина, 

ставова и вредности које их оспособљавају да успешно задовољавају сопствене потребе и 

интересе, развијају сопствену личност  и потенцијале, поштују друге особе и њихов 

идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и 

културном животу и доприносе демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

1.2. Циљеви и задаци програма образовања 

 
Циљеви и задаци овог програма су: 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, 

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

могућностима и интересовањима; 

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

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

усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени 

развој и будући живот; 

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

културе, као и традиције и културе националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

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

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог 

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

добробити за све; 

 

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

цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 
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децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 

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

способности за живот у демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и 

подстицање индивидуалне одговорности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НАЗИВ, ВРСТА, ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ 
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Гимназија „Стеван Пузић“ Рума остварује програм образовања и васпитања у трајању од 

четири године.  

Школа је верификована за: 

- друштвено-језички смер, 

- природно-математички смер, 

- општи смер, 

- смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

У Гимназију се тренутно ђаци уписују на три смера: друштвено-језички смер, општи смер и 

смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

Програм образовања и васпитања се остварују на српском језику. 

 
2.1. Наставни план за гимназију – друштвено-језички смер 

 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
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1. Српски језик и књижевност  4  148   4  140   5  180   5  160   628   628 

2. Први страни језик 2  74   3  105   5  180   4  128   487   487 

3. Други страни језик 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

4. Латински језик 2  74   2  70             144   144 

5. Устав и права грађана                1  32   32   32 

6. Социологија                3  96   96   96 

7. Психологија      2  70             70   70 

8. Филозофија           2  72   3  96   168   168 

9. Историја 2  74   2  70   3  108   3  96   348   384 

10. Географија 2  74   2  70   2  72        216   216 

11. Биологија 2  74   2  70   2  72        216   216 

12. Математика 4  148   3  105   2  72   2  64   389   389 

13. Физика 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

14. Хемија 2  74   2  70             144   144 

15. Рачунарство и информатика  2  74      60 1  36  30 1  32  30 142  120 264 

16. Музичка култура 1  37   1  35   1  36   1  32   140   140 

17. Ликовна култура 1  37   1  35   1  36   1  32   140   140 

18. Физичко васпитање 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
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1. Грађанско васпитање  1  37   1  35   1  36   1  32   140   140 

2.  Верска настава 1  37   1  35   1  36   1  32   140   140 

3. Језик, медији и култура 1  37   1  35             72   72 

4.  
Појединац, група и 
друштво 

1  37   1  35             72   72 

5. Здравље и спорт 1  37   1  35             72   72 

6. 
Образовање за одрживи 

развој 
1  37   1  35   2  72   2  64   208   208 

7.  Примењене науке 1  37   1  35             72   72 

8. Уметност и дизајн 1  37   1  35   2  72   2  64   208   208 

2.2. Наставни план за гимназију – општи смер 
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
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1. Српски језик и књижевност  4  148   4  140   4  144   4  128   560   560 

2. Први страни језик 2  74   2  70   4  144   3  96   384   384 

3. Други страни језик 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

4. Латински језик 2  74   2  70             144   144 

5. Устав и права грађана                1  32   32   32 

6. Социологија                2  64   64   64 

7. Психологија      2  70             70   70 

8. Филозофија           2  72   3  96   168   168 

9. Историја 2  74   2  70   2  72   2  64   284   284 

10. Географија 2  74   2  70   2  72        216   216 

11. Биологија 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

12. Математика 4  148   4  140   4  144   4  128   560   560 

13. Физика 2  74   2  70   3  108   2  64   316   316 

14. Хемија 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

15. Рачунарство и информатика  2  74      60 1  36  30 1  32  30 142  120 262 

16. Музичка култура 1  37   1  35             72   72 

17. Ликовна култура 1  37   1  35             72   72 

18. Физичко васпитање 2  74   2  70   2  72   2  64   280   280 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
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1. Грађанско васпитање  1  37   1  35   1  36   1  32   140   140 

2.  Верска настава 1  37   1  35   1  36   1  32   140   140 

3. Језик, медији и култура 1  37   1  35             72   72 

4.  
Појединац, група и 

друштво 
1  37   1  35             72   72 

5. Здравље и спорт 1  37   1  35             72   72 

6. 
Образовање за одрживи 

развој 
1  37   1  35   2  72   2  64   208   208 

7.  Примењене науке 1  37   1  35             72   72 

8. Уметност и дизајн 1  37   1  35   2  72   2  64   208   208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Наставни план за гимназију за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику 
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
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1. 
Српски језик и 

књижевност  
4  144   3  108   3  105   4  124   481   481 

2. Страни језик 2  72   2  72   2  70   2  62   276   276 

3. Историја 2  74   2  72             144   144 

4. Географија 2  72   2  72             144   144 

5. Музичка култура 1  36                  36   36 

6. Физика 2  72   3  108   3  105   4  124   490   409 

7. Хемија 2  72   2  72             144   144 

8. Физичко васпитање 2  72   2  72   2  70   2  62   276   276 

9. Математика 5  180   5  180   5  175   5  155   690   690 

10. Дискретна математика      2  72             72   72 

11. Биологија           3  105   3  93   198   198 

12. Психологија           2  70        70   70 

13. Ликовна култура           1  35        35   35 

14. 
Социологија са правима 

грађана 
               2  62   62   62 

15. Филозофија                2  62   62   62 

16. Примена рачунара 1 2 36 72   2  72   2  70       36 214  250 

17. Програмирање 1 2 36 72 30 1 2 36 72 30  2  70 30      72 214 90 376 

18. Рачунарски системи 2  72                  72   72 

19. 
Оперативни системи и 

рачунарске мреже 
     2  72             72   72 

20. 
Објективно оријентисано 

програмирање 
          1 2 35 70 30      35 70 30 135 

21. Базе података            2  70   2  62 30  132 30 162 

22. Програмске парадигме                 2  62 30  62 30 92 

23. Веб програмирање                 2  62   62  62 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 
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1. Грађанско васпитање  1  36   1  36   1  35   1  31   138   138 

2.  Верска настава 1  36   1  36   1  35   1  31   138   138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА, ИСХОДА  

И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА ОБРАЗОВАЊА  
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3.1. Начин остваривања принципа у образовно-васпитном раду 

 
Наставни принципи, тј. начела су основна правила и законитости којима се руководи 

наставник у наставном раду да би успешно остварио његове задатке. Од посебног значаја су: 
1. Начело систематичности и поступности 

– систематичност подразумева обраду наставних садржаја у одређеном логичком редоследу, 

са наглашеним упориштима око којих се концентришу остали садржајни елементи; 

– поступност је прелаз од лакшег ка тежем, од једноставног ка сложеном, од познатог ка 

непознатом, од конкретног ка апстрактном; 

– градиво се излаже поступно у једној години и слојевито гледајући све године у пресеку; 

– у свакој следећој години се понавља познато и на то додаје ново знање. 

2. Начело примерености и напора 

– настава по садржају и начину рада не би смела бити ни претешка ни прелака; 

– сви задаци морају бити из ученику познатих подручја; 

– корелација са другим наставним предметима како би се задали примерени задаци. 

3. Начело пажње 

– пажња осигурава усвајање чињеница, апстрактност усвајање генерализација; 

– све што се може показати практично или нацртати има већу вредност од усменог 

препричавања; 

– у осигурању пажње важна је улога мултимедије. 

4. Начело индивидуализације и социјализације 

– поштују се индивидуалне карактеристике ученика тако да сваки ученик напредује својим 

темпом; 

– развој интерперсоналних односа међу ученицима у разреду. 

5. Начело активности и развоја 

– знање и способности стичу се властитом активношћу што води до развоја личности; 

– успех ученика у настави пропорционалан је уделу властите активности. 

6. Начело рационализације и економичности. 

– постићи највећи могући учинак са што мањим утрошком времена, средстава и снага. 

Годишњи план рада, а нарочито његови елементи који се односе на планирање наставе 

(глобални и оперативни планови рада наставника) темеље се на овим приципима.   

 

3.2. Начин остваривања циљева у образовно-васпитном раду 

 
Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних знања, 

овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних 

предмета, обезбеди:  

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу  са 

њиховим способностима, потребама, интересовањима; 

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

писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој;  

- подршка развоју међупредметних компетенција, које обезбеђују ученицима успешно 

сналажење у свакодневном животу и раду.  

Годишњи план рада, а нарочито његови елементи који се односе на планирање наставе 

(глобални и оперативни планови рада наставника) садрже циљеве и задатке који се односе на 

сваки предмет посебно, а у складу са прописаним наставним планом и програмом.   
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3.3. Начин остваривања исхода у образовно-васпитном раду 

 
Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и 

васпитања којим се обезбеђује да ученици стекну знања, вештине и вредносне ставове који ће 

допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице и 

друштва у целини. 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да ученици постижу опште 

исходе, односно буду оспособљени да:  

- усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање; 

- науче како да уче и да користе свој ум и овладају знањима и вештинама потребним за 

наставак школовања и укључивање у свет рада; 

- идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно 

мишљење; 

- раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице; 

- одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима; 

- прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације; 

- ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким 

средствима; 

- ефикасно и критички користе научна и технолошка знања, уз показивање одговорности 

према свом животу, животу других и животној средини; 

- схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема 

разумеју да нису изоловани; 

- покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички 

приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.  

Остваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се образовно-васпитним 

процесом на свим нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада.  

 

3.4. Начин остваривања стандарда постигнућа у образовно-васпитном раду 

 
Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, 

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

Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања 

по нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, односно образовним профилима.  

Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, 

на основу општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа.  

Дана 7.1.2014. године ступио је на снагу Правилник о општим стандардима постигнућа за крај 

општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних 

предмета у коме се утврђују општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања 

и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета.  

 

 

 

 

 

4. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ 

ПРОГРАМА  

 



11 

 

Прописани наставни планови се остварију, пре свега, кроз детаљно планирање, тј. израду 

глобалних и оперативних планова рада наставника који  су у складу са Правилником о 

наставном плану и програму за гимназије. Глобални и оперативни планови  чине саставни део 

Годишњег плана рада. У гимназији наставник врши глобално и оперативно планирање,  као и 

непосредно припремање за извођење наставног рада (припрема за час), као и друге облике 

васпитно-образовног рада који су тесно повезани са наставом нпр. додатни рад, слободне 

активности и слично.  

Глобално (годишње) планирање врши се пре почетка школске године и обухвата 

распоређивање наставних тема, број предвиђених часова по теми, распоређивање часова за 

обраду, утврђивање и систематизацију.   

Оперативно планирање обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне 

јединице, а временски обухвата најмање један месец. Наставник ради на изради оперативног 

плана уз уважавање одређених елемената и поступка (нпр. корелација са истим предметом по 

разредима, сродним предметима, упознавање услова, предзнања ученика и сл.).  

Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме која 

представља дидактичко-методичко структурирање часа, а састоји се у спецификовању 

одговарајуће наставне технологије која највише одговара унутрашњој логичкој структури 

градива одређене наставне јединице. 

Настава у Гимназији се реализује у складу са наставним плановима.  

  
4.1. Српски језик и књижевност 

 
Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне 

писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и 

вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, 

љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и 

етничких заједница. 

Настава и учење Српског језика и књижевности треба да допринесу развоју стваралачког и 

истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, вредности и 

функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду 

и у свакодневном животу; формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска 

културна баштина; буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају 

општим и међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и 

целоживотно учење. 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова ученика умногоме зависе од принципа, 

облика, метода и средстава који се користе у процесу учења. Због тога савремена настава 

српског језика и књижевности претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону 

активност ученика, поштовања и уважавања дидактичких принципа (посебно: свесне 

активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и 

очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и 

средстава чију су вредност утврдиле и потврдиле савремена пракса и методика наставе и 

учења српског језика и књижевности (пре свега: разни видови организације рада и коришћење 

комуникативних, логичких и стручних (специјалних) метода примерених садржајима обраде и 

могућностима ученика). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, исходима које треба остварити, а потом и садржајима који ће помоћи 

да се прописани исходи остваре. 

 

4.2. Први страни језик: енглески језик 
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Циљ учења Првог страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну 

компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање 

и професионални развој. 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се постиже помоћу различитих поступака, 

метода наставе и наставних средстава. Комуникативни приступ у настави страних језика се 

остварује кроз примену различитих облика рада (рад у групама и паровима, индивидуални 

рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који 

не морају бити искључиво језичке природе (task-based language teaching). 

Савремена настава страних језика претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону 

активност ученика, поштовања и уважавања дидактичких принципа и треба да допринесе 

развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, 

вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у 

професионалном раду и у свакодневном животу; формирају вредносне ставове; буду 

оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и међупредметним 

компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

 

4.3. Други страни језик: руски језик 

 
Циљ учења Другог страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну 

компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију и развија сазнајне и 

интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се постиже помоћу различитих поступака, 

метода наставе и наставних средстава. Комуникативни приступ у настави страних језика се 

остварује кроз примену различитих облика рада (рад у групама и паровима, индивидуални 

рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који 

не морају бити искључиво језичке природе. 

Савремена настава страних језика претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону 

активност ученика, поштовања и уважавања дидактичких принципа и треба да допринесе 

развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, 

вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у 

професионалном раду и у свакодневном животу; формирају вредносне ставове; буду 

оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и међупредметним 

компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

 

4.4. Латински језик 

 
Циљ учења Латинског језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему латинског језика и римској култури оспособи за разумевање, превођење и 

интерпретацију прилагођеног текста, препознавање утицаја латинског језика на уобличавање 

лексике и фразеологије у савременим језицима и уочавање значаја културног наслеђа античке 

културе. 

Настава латинског језика у гимназији има одлике почетне наставе јер се ученици нису 

сусретали са овим језиком, али се ослања на знања и компетенције стечене учењем матерњег 

језика и страних језика. За латински, који спада у групацију страних језика, иако није говорни 
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језик, важе исти стандарди и правила Заједничког европског оквира за живе језике за одређене 

вештине. У складу са савременим потребама ученика и напретком науке о језику, програм 

наставе и учења латинског језика треба посматрати као интегративни фактор, што се јасно 

може сагледати из циљева и задатака наставе овог предмета, која редовно реферира на 

матерњи и стране језике у смислу терминологије, пре свега научне, што је за образовање и 

најважније. Латинским се не говори, али је он, на свој начин, услов за комуникацију, наравно 

на вишем нивоу него што је то свакодневни говор. Најзад, споредна корист учења сваког 

страног језика, па тако и латинског, састоји се у упознавању одређених сегмената културе – у 

овом случају римске. 

 

4.5. Устав и права грађана 

 
Циљ учења Устава и права грађана је стицање елементарне политичке културе и знања о 

демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком 

животу уопште.  

Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:  

- проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких 

институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа 

грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу уопште – почев од 

избора, гласања на референдуму итд;  

- стекну општу представу о уређењу Републике Србије;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и 

поштовања различитости;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и 

преношење информација из различитих извора релевантних за живот у демократском 

друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива 

се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, цивилизацијског 

достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке 

тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да упознају уставно уређење Републике Србије.  

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос 

према постојећем систему и способност препознавања правних цивилизацијских вредности, 

као и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим 

друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно 

не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког, 

онтолошког, гносеолошког уз коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.  

 

 

4.6. Социологија 

 
Циљ предмета Социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, 

како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у 

њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, 
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структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне 

компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном 

друштву.  

Задаци наставе социологије су да ученици:  

- овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе;  

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама;  

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву;  

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања 

националне и светске културне баштине;  

- унапреде и прошире општу културу;  

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, 

родних, класних, етничких, глобалних...);  

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема; 

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 

критички однос према њима;  

- унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог 

става;  

- унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског 

рада). 

Програм Социологије у гимназији подразумева да се његово пуно остварење реализује у 

корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, историја, 

филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, 

ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите ваннаставне активности.  

 

4.7. Психологија 

 
Циљ наставе Психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне, социјализоване и 

асертивне особе као и подршка развоју компетенција значајних за свакодневни живот и даљи 

професионални развој кроз стицање функционалних знања о основним карактеристикама 

психичког живота и понашања човека, формирање ставова и овладавање вештинама.  

Задаци наставе психологије су да ученици:  

- стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом 

манифестовању у понашању;  

- упознају органске основе и друштвене чиниоце психичког живота;  

- разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и особина;  

- разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за 

промене и лично ангажовање за сопствени развој и развој друштва;  

- буду самосвеснији, реалистичнији и одговорнији према себи, другим људима и животној 

средини;  

- ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим 

људима, и животној средини;  

- разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, 

вештине конструктивног решавања конфликата, асертивног понашања и емпатије;  

- упознају основне карактеристике и могућности превазилажења фрустрација и унутрашњих 

конфликата, као и потенцијалних развојних криза у адолесцентном узрасту;  
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- унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад и неговање социјалних и 

емоционалних односа;  

- примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из 

свакодневног живота;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и 

преношење информација релевантних за психички живот човека;  

- унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне 

ставове према учењу и образовању током целог живота;  

- унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења;  

- негују интелектуалну радозналост, морално расуђивање и стваралачко мишљење;  

- разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне стилове 

и примењују их свакодневном животу;  

- развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и 

демократски уређеном друштву засноване на поштовању људских права, толеранцији, 

солидарности, уважавању различитости и родне равноправности. 

 

4.8. Филозофија 

 
Циљ наставе Филозофије је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и 

одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски оријентисаног друштва, 

оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед 

на свет који је осетљив на културни контекст, и да се у својим делима и поступцима руководе 

вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу 

овладавања знањима и вештинама својственим филозофски култивисаној мисли.  

Задаци наставе филозофије су да ученици:  

- овладају знањима о елементима и принципима ваљане мисли и активно их користе у 

структурисању властитог сазнања и алгоритамском решавању проблема;  

- разумеју структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења у процесу 

сазнавања и развију осетљивост за типичне грешке у закључивању и доказивању присутне у 

свакодневној комуникацији;  

- познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за 

примену критичкорационалних метода у решавању практичних и теоријских проблема;  

- доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским проблемима и 

упознајући различита филозофска становишта стекну свест о сложености и креативној 

компоненти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;  

- разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских 

схватања, као и узајамно преплитање културних и интелектуалних традиција у настанку 

научних теорија и духовних творевина западне културе;  

- овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење кроз 

анализу и интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију филозофских аргумената;  

- овладају анализoм комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на 

проблеме савременог света;  

- разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у 

суочавању са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе;  

- развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају 

вештинама успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за конструктивно 

решавање конфликата у свакодневном животу;  

- преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном 

окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;  
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- унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и 

учешће у расправи на начин који доприноси развијању атмосфере отворености и узајамног 

уважавања;  

- усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и 

радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и аргумента, спремност на 

аутокритику, толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени 

властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа;  

- усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу знања из 

различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање властитог учења, развијају 

интересовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, 

индивидуални и професионални развој, и припреме се да у процесу доживотног учења 

адекватно одговоре на неизвесности и промене у каријери и социјалном статусу. 

Развијању (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско 

и проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља смисaoне везе између 

појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, и циља на 

њихову примену у новим образовним контекстима. Настава филозофијe (логике) има задатак 

да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког 

мишљења), али и да, повратно, посредством оних којe су стеченe у другим областима (а то су 

пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу перформансу 

ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да 

феноменe aнализирају из перспективе различитих научних и уметничких дисциплина и да 

знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.  

 

4.9. Историја 

 
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и 

личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном 

идентитету, културно-историјском наслеђу, поштовању људских права и културних 

различитости, друштву и држави у којој живи. 

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност ученика, а уз 

подстицај и подршку наставника. Најефикасније методе наставе и учења јесу оне које ученика 

стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања ивештина. При 

остваривању циља предмета историја и достизању исхода мора се имати увиду да су садржаји, 

методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. Да би сви 

ученици достигли предвиђене исходе и да би се остварио циљ наставе историје, потребно је 

да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и да према њима планира и 

прилагођава наставне активности. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику 

активности за сваку тему, уважавајући циљ предмета и дефинисане исходе. Редослед исхода 

не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода 

постоји повезаност и остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику 

помоћ може пружити употреба одабраних историјских извора, литературе, карата и других 

извора података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, 

илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе. 

Треба искористити и утицај наставе историје на неговање језичке и говорне културе (вештине 

беседништва и дебате), као и на развијање културе сећања и свести о друштвеној 

одговорности и људским правима. 
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4.10. Географија 

 
Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и 

осећање припадности држави Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и 

стицањe моралних вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске 

толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју. 

Основна карактеристика наставе и учења географије је истицање исхода учења, односно 

исказа о томе шта ученици знају, разумеју и могу да ураде на крају периода учења, уместо 

фокусирања на оно о чему наставник намерава да подучава. Наставник у процесу учења код 

ученика развија истраживачки приступ у проучавању простора, омогућава реализацију 

истраживања,примену географских метода за постизање исхода учења. Многи географски 

садржаји односе се на просторе који су знатно удаљени од простора локалне средине ученика, 

тако да применом ИКТ-а се омогућава визуалан доживљај свих делова света. 

 

4.11. Биологија 

 
Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, 

способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за 

учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, 

етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Улога наставника је да контекстуализује дати програм према потребама конкретног одељења 

имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне 

материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази.  

 

4.12. Математика 

 
Циљ учења Математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и 

основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност 

комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању 

и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 

математичких појмова. 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са 

дефинисаним исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и технике да 

примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику 

која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања наставе треба имати у виду да се ниједан исход не 

може остварити за један час: за неке исходе ће бити потребно мање часова, за неке више, 

постоје и исходи који се остварују током целе године или чак и током целог школовања. 

 

 

 

 

 

4.13. Физика 
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Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање  ученика 

за уочавање и примену физичких закона у свакодневном животу, развој логичког  и критичког 

мишљења у истраживањима физичких феномена. 
При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета и исхода 

и стандарда знања, самостално планира број часова обраде, утврђивања, као и методе и 

облике рада са ученицима. 

 

4.14. Хемија 

 
Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности 

апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за 

даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у 

свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о 

неопходности целоживотног образовања. 

Подстицање ученика на симултано кретање кроз макроскопски, микроскопски и симболички 

ниво представљања садржаја у току учења хемије подржава развој апстрактног и критичког 

мишљења. 

Настава хемије у гимназији треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених 

информационих технологија у учењу хемије, претраживању хемијских информација и 

савремену комуникацију у хемији. За развој комуникацијских способности, способности за 

сарадњу и тимски рад посебно су погодни ученички пројекти. Рад на самосталним или 

групним пројектима мотивише ученике да изналазе нове информације, износе и образлажу 

сопствене идеје у форми хипотеза, планирају, спроведу и елаборирају истраживање, критички 

процењују резултате и преузимају одговорност. 

 

4.15. Рачунарство и информатика 

 
Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и 

формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне 

за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских 

наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији 

послова уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност 

ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној 

настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом 

традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због 

разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе.  

 

4.16. Музичка култура 

 
Циљ учења музичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке 

уметности кроз развој цивилизације и друштва, да на основу стечених знањаподстакне 

ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријумеу циљу 

формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању 

наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама 

конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и 
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друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије 

којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се 

школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-

глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи 

дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво 

конкретне наставне јединице. Наставник за сваку област има дефинисане исходе. Од њега се 

очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише 

исходе за час који воде ка остваривању исхода прописаних програмом. 

 

4.17. Ликовна култура 

 
Циљ учења Ликовне културе је оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и 

одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа. 
Настава се планира оквирно, јер је неопходно да се прилагођава интересовањима ученика, 

могућностима одељења, неочекиваним приликама и ситуацијама...  
Истовремено са планирањем тема наставник планира начин реализације, односно задатке и 

активности за ученике и бира најефикасније методе које су фокусиране на подршку 

целовитом развоју ученика (а не на обраду садржаја теме). На пример, за ученике је далеко 

корисније да сами истражују податке о египатским пирамидама и да размењују сазнања на 

часу, него да наставник предаје о пирамидама. Уметничка дела подстичу развијање идеја 

уколико се примене одговарајући поступци. На пример, ако се од ученика тражи да један 

сегмент уметничке слике искористе као подстицај за обликовање скулптуре, једну скулптуру 

као подстицај за дизајнирање ципела, музичко дело као подстицај за цртање графита и сл. 

Утицај античке архитектуре и уметности може се уочити у градовима, па наставник може да 

испланира обилазак неког града и потрагу за траговима прошлости које ће ученици 

фотографисати... могућности су бројне.  
Треба имати у виду време и окружење у коме ученици живе и повезати теме са оним што је 

ученицима блиско и што их заиста интересује. На пример, уколико ученике интересује мода, 

наставник може у једној презентацији да прикаже промене у моди током историје или да 

покрене разговор и истраживање о дизајну, ауторским правима, комерцијализацији 

уметничких дела и слично; уколико ученике занима како да зараде новац, наставник може да 

покрене истраживање о томе ко је финансирао уметност кроз историју, због чега је наслеђе 

културе и уметности важно за смањење сиромаштва, како слика, звук и текст могу да утичу на 

свест потрошача и слично. Прилагођавање наставе ученицима подразумева одређени степен 

импровизације, а програм додатно подржава креативност наставника. 

 

4.18. Физичко васпитање 

 
Циљ учења Физичког васпитања је да ученик континуирано развија знања, физичке 

способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потребама за 

очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 
Исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. 

Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је 

одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске 

године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током 

једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активности током 

године.  

 

4.19. Дискретна математика 
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Циљ наставе предмета Дискретна математика је овладавање концептима, знањима и 

техникама које припадају дискретној математици, оспособљавање да се научено примени у 

рачунарству и у решавању практичних проблема, развијање апстрактног и критичког 

мишљења, способности комуникације математичким писмом и формалним математичким 

језиком, повезивање стечених знања и вештина са новим сазнањима и применама у даљем 

школовању.  

Задаци наставе предмета дискретна математика су да ученици:  

– развијају логичко и комбинаторно мишљење;  

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-

логичког језика;  

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

– стекну знања и вештине корисне за трансфер у друге, посебно информатичке, предмете и 

развијају способности за правилно коришћење стручне литературе;  

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у свакодневном 

животу. 

Основне карактеристике програма дискретне математике су: усклађеност са програмом 

математике за средњу школу, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то могуће, 

да садржаји претходе садржајима других предмета у којима се примењују. При избору 

садржаја програма узето је у обзир да Дискретна математика треба да представља мост (или 

везу) између математике и рачунарства, као и образовна функција предмета која се огледа у 

стицању нових математичких знања и подизања нивоа математичког образовања ученика и 

њен допринос даљем оспособљавању ученика да логички мисле и стваралачки приступају 

решавању различитих проблема.  

Строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз 

ослањање на математичку интуицију и њено даље развијање, а излагање градива мора бити 

праћено добро одабраним примерима, који пре свега доприносе развијању способности 

примене стечених знања у рачунарским предметима.  

 

4.20. Примена рачунара 

 
Циљ наставног предмета Примена рачунара је стицање знања, овладавање вештинама и 

формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне 

за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да 

ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и 

ментално здравље.  

Задаци наставе Примена рачунара су да ученици:  

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају 

информатике за функционисање и развој друштва;  

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу 

корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система датотека 

конкретног оперативног система;  

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање 

докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела;  

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација;  

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење 

мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење;  

– упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и овладају 

техникама коришћења једног од графичких програма за обраду цртежа и слика;  
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– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација 

коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење;  

– унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију 

спремност за учење током целог живота;  

– примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета;  

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које 

угрожава њихов физичко и ментално здравље;  

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде 

спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије. 

 

4.21. Програмирање 

 
Циљ наставног предмета Програмирање је развој алгоритамског приступа решавању проблема 

код ученика, овладавање техникама програмирања и стицања знања о савременим 

програмским језицима.  

Задаци наставе предмета програмирање су да ученици:  

– стекну основна знања о унутрашњој организацији рачунара и начину извршавања програма;  

– овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања;  

– упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем;  

– унапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење, складиштење и 

преношење информација коришћењем рачунара, као и да стекну свест о потреби за 

критичким приступом и потреби за пажљивим анализирањем информација;  

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема;  

– овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама;  

– разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма;  

– савладају технику креирања апликација са графичким корисничким интерфејсом и основне 

принципе њиховог функционисања (програми вођени догађајима);  

– упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме;  

– овладају правилним креирањем, анализом и трансформацијом променљивих декларисаних 

као сложени типови података (низови, структуре, листе, стабла). 

 

4.22. Рачунарски системи 

 
Циљ наставног предмета Рачунарски системи је стицање основних знања о архитектури и 

организацији рачунара и карактеристикама рачунарских система.  

Задаци наставе предмета Рачунарски системи су да ученици:  

– упознају компоненте рачунарског система, њихове функције и начин њиховог повезивања;  

– буду оспособљени да ураде једноставне аритметичке операције са целим бројевима у 

бинарном и хексадецималном бројном систему и конверзије између система;  

– познају основне хардверске компоненте рачунара, принципе њиховог функционисања и 

улогу у ширем рачунарском систему;  

– разумеју улогу машинског језика и разлику између асемблерског и машинског језика.  

 

 

4.23. Оперативни системи и рачунарске мреже 
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Циљ наставног предмета Оперативни системи и рачунарске мреже је стицање основних знања 

о карактеристикама оперативних система и рачунарских мрежа, ради правилног 

конфигурисања и успешног коришћења у пројектовању савремених рачунарских система.  

Задаци наставе предмета Оперативни системи и рачунарске мреже су да ученици:  

– упознају основне сервисе оперативних система као што су: управљање датотекама, 

управљање меморијом, управљање процесима, управљање уређајима и мрежни сервиси;  

– разумеју појам рачунарске мреже, упознају се са мрежним слојевима и протоколима, стекну 

основна знања о безбедности рачунарских мрежа. 

 

4.24. Објективно оријентисано програмирање 

 
Циљ наставног предмета Објектно оријентисано програмирање је стицање основних знања о 

објектно оријентисаној парадигми и њеној примени у решавању практичних проблема.  

Задаци наставе предмета Објектно оријентисано програмирање су да ученици:  

− упознају основне концепте објектно оријентисаног програмирања као што су: модел, класа, 

објекат, енкапсулација, везе између класа и полиморфизам, апстрактне класе, генеричке 

класе и обраду изузетака;  

− разумеју начин решавања практичних проблема применом објектно оријентисане 

парадигме;  

− науче да практичне проблеме решавају применом конкретних објектно оријентисаних 

програмских језика. 

 

4.25. Базе података 

 
Циљ наставног предмета Базе података је стицање основних знања о техникама пројектовања 

база података као одговора на пословну потребу за информационим системима.  

Задаци наставе предмета Базе података су да ученици:  

– упознају концепт база података, њихову организацију, коришћење упита за добијање 

тражених информација из база, прављење извештаја и дистрибуцију података;  

– ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. 

 

4.26. Програмске парадигме 

 
Циљ наставног предмета Програмске парадигме је развој различитих приступа решавању 

проблема код ученика коришћењем различитих концепата програмирања.  

Задаци наставе предмета Програмске парадигме су да ученици:  

– овладају напреднијим концептима програмирања;  

– упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем, различитим 

програмским парадигмама и савладају различите програмске језике који те парадигме 

илуструју;  

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;  

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са потребом за 

коришћењем решавања проблема програмирањем и у другим областима (нпр. у математици 

и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола);  

– оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду конкретних апликација, са пратећом документацијом и презентацијама;  
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– унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара, изграде 

спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и развију 

спремност за учење током целог живота. 

 

4.27. Веб програмирање 

 
Циљ наставног предмета Веб програмирање је упознавање са савременим веб-технологијама и 

њихово коришћење у циљу креирањa веб-садржаја који одговарају савременим пословним и 

личним потребама корисника.  

Задаци наставе предмета Веб програмирање су да ученици:  

− упознају концептe веб програмирања и језике за опис садржаја, изгледа и понашања веб 

страна;  

− буду оспосебљени да, на основу познавања језика HTML и CSS, протумаче елементе веб-

странице, прилагоде их и креирају визуелно допадљиве странице које садрже линкове, 

слике, листе, табеле и сличе елементе;  

− буду оспособљени да креирају сложеније вишеслојне вебапликације које омогућавају 

кориснику да кроз формулар уноси одређене податке, добије жељене податке, претражује, 

ажурира или брише податке из базе података. 

 

4.28. Грађанско васпитање 

 
Циљ учења изборног програма Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите 

друштвене појаве и процесе,  постане свестан својих права и одговорности,  осетљив за 

потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске вредности. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
 исказује поштовање, брани  и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

 критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи их у везу 

са поштовањем људских права; 

 својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

 препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

 критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације са аспекта 

поштовања људских права; 

 проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о 

безбедности младих и процесу глобализације; 

 у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 

 

4.29. Верска настава 

 
Циљеви Верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног 

идентитета. Упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате 

Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и 

свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

Задаци верске наставе јесу да код ученика:  
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- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди 

и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам;  

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом 

која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за 

себе;  

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из 

сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, 

верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже 

између заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и 

пре и после свега са Богом;  

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 

историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;  

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за 

разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 
4.30. Језик, медији и култура 

 
Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању 

комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће 

ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи 

професионални развој. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
 критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

 процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим 

искуством ради решавања различитих ситуација; 

 препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има 

критички однос према њима; 

 одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 

 комуницира на  конструктиван начин; 

 исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 

 разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

 

4.31. Образовање за одрживи развој 

 
Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања 

међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и 

одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост сагледава и кроз 

перспективу будућности. 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

 преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживогразвоја;  

 препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

 предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на 

локалноми глобалном  нивоу;  
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 учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном 

окружењу;  

 умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

Изборни програм образовање за одрживи развој је међупредметни програм који се дотиче 

питања биологије, географије, хемије, физике, историје, грађанског васпитања, али и 

социологије и психологије које ће ученик тек проучавати.   

 

4.32. Појединац, група и друштво 

 
Циљ учења изборног програма Појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за 

критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, 

одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова 

неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом 

динамичном друштву. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе 

и друштва; 

 уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност 

између појединаца, група и друштва; 

 препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 

 илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних 

друштвених стереотипа; 

 исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 

 препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 

 

4.33. Примењене науке 

 
Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности 

испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални 

развој. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 

 процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

 демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и 

технолошких достигнућа; 

 истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

 прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

 осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према 

свом животу, животу других и животној средини; 

 искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије. 

 

 

 

 

4.34. Уметност и дизајн 
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Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и 

стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за 

стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано 

укључује у уметнички и културни живот заједнице. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;  

 реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;  

 користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;  

 користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

 презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 

 предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 

 комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и 

естетских доживљаја; 

 исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 

 просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 

 учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, 

планирању и реализацији мањег пројекта. 

Програм омогућава ученицима: да се упознају са дешавањима и појавама у уметности данас; 

да открију како се повезују различите уметности, као и уметност и наука; да развијају 

опажање и креативне идеје; да уче како да користе различите податке као подстицај за 

стваралачки рад; да уче како да ефикасно сарађују и комуницирају, како да презентују радове 

и идеје; да размишљају, размењују мишљења и формирају вредносне судове, као и да остваре 

потребу да се изражавају у одабраним уметничким дисциплинама и медијима.  

Прoгрaм сe остварује кроз активности које ученици реализују у шкoли и вaн њe. На часовима 

ученици се договарају, планирају, размењују искуства о активностима које су спровели ван 

школе, помажу једни другима или обављају активности које су изводљиве у датим условима. 

 

4.35. Здравље и спорт 

 
Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања 

различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у 

функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања – спорта и 

рекреације и користи их у формирању здравих животних навика; 

 препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим 

одговорно реагује; 

 одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка 

и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима; 

 покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав 

начин живота. 

 

 

 

5. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ  
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5.1. Програм допунске наставе 
 

Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању 

образовно-васпитних садржаја у редовној настави.  

Циљ допунске наставе је омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-

васпитних садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес.  

Задаци допунске наставе су:  

- ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате;  

- савлађивање овако утврђених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима 

ученика за које се организује овакав рад; 

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог 

напредовања.  

Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина и дубина 

обраде, као и дидактичко-методички поступци, у овим облицима рада су, више него обично, 

под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски и припремни 

рад.  

Пре издвајања ученика за допунски рад утврђују се узроци и тешкоће које ученици имају у 

савлађивању градива. У самом идентификовању ученика за које треба организовати допунски 

рад учествује школски психолог, предметни наставник, одељењски старешина, родитељ и др. 

Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја неких 

наставних предмета, допунским радом се обухватају:  

- ученици који долазе из других школа; 

- ученици који су похађали наставу у иностранству;  

- 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 току наставне године више пута у континуитету добију негативне оцене из 

неког наставног предмета, а посебно ако су из тог предмета у претходном разреду показали 

недовољан успех или ишли на поправни испит; 

- ученици који у довољној мери не познају језик на којем се обавља настава.  

Допунски рад се организује у току читаве наставне године. Допунски рад се може одржати у 

оквиру једног или два часа недељно. Трајање допунског рада се  организује  у зависности од 

пропуста у знању, нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика, као и 

оптерећености ученика у току дана.  

Дужина рада са појединим ученицима у групама може трајати краће или дуже од 45 минута.  

Планови допунске наставе по наставним предметима налазе се у саставу Годишњег плана 

рада. 

 
5.2. Програм додатне наставе  
 

Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да 

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

интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самостални 

рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље самообразовање.  

Задаци додатне наставе су:  

- задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности 

за учење; 
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- 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 интересовање и способности; 

- груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за 

индивидуализацију додатног рада;  

- идентификовање обдарених и талентованих ученика.  

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима 

и потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима, одређених 

наука, и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом рада. Самим тим, садржаји 

додатног рада су индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на 

наставника.  

Програм додатног рада  планира се и организује у оквиру недељног распореда часова 

образовно-васпитног рада. Часови  трају краће или дуже од 60 минута, зависно од садржаја 

који се остварују.  

Планови додатне наставе по наставним предметима налазе се у саставу Годишњег плана рада. 

 

5.3. Програм припремне наставе  

 
Припремни рад се организује, по правилу, у августовском испитном року, изузев за ученике 

завршног разреда, за које се организује у јунском испитном року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОГРАМ ЗА РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 



29 

 

 
Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања и верске наставе 

као изборних предмета, као и кроз различите факултативне активности развија способност за 

препознавање проблема, као и вештине планирања акција за решавање уочених проблема. 

1. циљ: развијање способности за препознавање проблема 

 - активности:  

 анализа поштовања права ученика; 

 дебате о друштвеним проблемима (дискриминацији, насиљу, злостављању, ... ); 

 анкетирање ученика о интересовањима и предлозима секција чији рад треба покренути у 

школи. 

- носилац активности: 

 наставници грађанског васпитања и верске наставе; 

 наставник филозофије у оквиру секције; 

 одељенске старешине; 

 стручни сарадник (школски психолог). 

2.  циљ: развијање вештине планирања акција за решавање проблема 

 - активности:  

 израда плана акције, нацрта пројекта и реализација пројекта у оквиру наставе грађанског 

васпитања и верске наставе; 

 израда годишњег плана рада Ђачког парламента; 

 подстицање на праћење сајтова на којима се објављују конкурси за ђачке пројекте. 

- носилац активности: 

 наставници грађанског васпитања и верске наставе; 

 председник Ђачког парламента уз подршку директора и стручног сарадника (школског 

психолога); 

 други предметни наставници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА  
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Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног 

предмета, као и кроз факултативне активности развија способност за препознавање проблема, 

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

самоиницијативу и предузетнички дух ученика. 

На часовима oдељењског старешине се разрађују теме тимског рада, комуникације, права 

детета и адекватног реаговања на насиље и злостављање. Сматрајући да предузентиштво 

младих није само питањe запошљавања, већ начин да се омогући реализација иновативних 

идеја, повећа социјални капитал, обезбеди одржив развој посебно на нивоу града, локална 

самоуправа је веома важна за развијање предузетништва код младих. 

Задаци развијања предузетништва младих су: 

- подстицање информисања, каријерног вођења и саветовања младих о могућностима 

самозапошљавања и развоја предузетништва;  

- подстицање развоја програма самозапошљавања, омладинског предузетништва и 

задругарства младих, нарочито усмерених ка развијању високопродуктивних и технолошки 

интензивних грана (сектор информационих технологија, индустријски и технолошки 

паркови и сл.); 

- подстицање локалног партнерства између јединица локалних самоуправа, социјалних 

партнера и удружења грађана које окупљају младе ради њиховог укључивања у програме и 

пројекте којима се развија предузетнички сектор; 

- подстицање развоја предузетништва у посебним економским гранама (развој еко-туризма, 

агробизниса, рециклаже и сл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
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Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са 

локалном самоуправом, културним институцијама у граду и земљи. Циљ ових активности је 

промоција културе и уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у 

школи и ван ње, развијање естетских вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у 

јавном наступу, омогућавање испољавањa уметничких талената ученика, унапређење етоса, 

унапређење сарадње са родитељима.  

Поред општих васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности школе били 

би:  

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани 

развој и богатији лични живот у слободном времену, као и презентовање оних резултата 

којима школа богати културни и друштвени живот средине (прославе, јубилеји, 

манифестације, друштвено- користан рад); 

- афирмација школе као културног центра у месту и стварање педагошких и друштвених 

услова за богаћење културног живота средине. 

Садржај рада се односи на: 

- коришћење услова које пружа друштвена средина: организовање коришћења програма 

библиотека, позоришта, музеја, домова културе, рекреативних и спортских центара; 

организовано коришћење програма научних трибина, предавања  других школа и факултета; 

ангажовање истакнутих научних, културних, јавних радника за разговор са ученицима по 

жељи; организовање семинара, курсева у кабинетима и лабораторијама школе, организовање 

међушколских такмичења и смотри из  разних научних и стручних области; организовање 

излета и екскурзија и других облика међусобне сарадње са школама из других средина и 

република; сарадња са друштвеном средином у програмирању и коришћењу спортских 

објеката у школи за рекреацију и физичко васпитање омладине; 

- упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитно-

образовног рада школе: упознавање опреме (кабинета, савремених аудиовизуелних 

средстава и др), организовање изложби на којима се приказују практични радови, схеме, 

графикони и други производи наставе односно рада ученика; приказивање стваралаштва 

секција и група ваннаставних активности, а које су везане за културно-уметничке приредбе, 

смотре, и достигнућа и стваралаштво (драмско, хорско, музичко, ликовно и др.); спортске 

манифестације (приредбе, јавни наступи, такмичења); школске манифестације (прославе, 

јубилеји и др.); активности у оквиру међушколске сарадње (прославе, смотре, приредбе, 

изложбе и друго); 

- сарадња са родитељима: рад и сарадња са родитељима у реализацији појединих активности; 

информисање родитеља о захтевима који се постављају ученицима, о резултатима ученика и 

др; заједнички рад на подизању ефикасности ученика у учењу и раду; укључивање родитеља 

у остваривање образовно-васпитних послова и задатака из појединих програма и свих 

облика сарадње школе и друштвене средине (секције, професионална оријентација, 

друштвено-користан рад, манифестације и сл.); рад на подизању нивоа педагошко-

психолошког образовања родитеља; 

- учешће школе у активностима друштвене средине: учешће ученика у обележавању и 

прослављању значајних датума и јубилеја (академије, изложбе и др.); организовање радних 

акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз учешће ученика; 

широј друштвеној средини, и др; укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, 

спортска и друга друштва средине; организовано укључивање у акције као што су 

добровољно давање крви, пружања помоћи старима, акције Црвеног крста и друге акције 

које се организују у друштвеној средини; 

- школа као центар културног и друштвеног живота: организовање разних облика подизања 

опште стручне и професионалне културе младих и одраслих (предавање, курсеви, семинари 

и др.). 
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План културне и јавне делатности школе је саставни део Годишњег плана рада.  

Најзначајнији предвиђени садржаји из ове области приказани су у табели: 

 

Активности Време реализације Носиоци активности 

Сарадња са Градском библиотеком 

 коришћење књижевног фонда 

 учешће на литерарним и ликовним 

конкурсима 

 учешће на манифестацији „Дани 

словенске писмености“ 

-током читаве 

школске године 

 

 

-мај 

-ученици 

-предметни наставници 

-библиотекар 

-градска библиотека 

Сарадња са Културним центром 

  биоскоп, концерти, позоришне 

представе 

  „Трема у септембру“ 

 „Арт Трема Фест“  

-током читаве 

школске године 

 

-септембар 

-март 

-ученици 

-предметни наставници 

-Културни центар 

Међународни сајам књига у Београду октобар -ученици 

-разредне старешине 

-директор 

Обележавање Дана школе октобар 

 

-ученици / чланови 

секција 

-разредне старешине 

-предметни професори 

-директор 

Обележавање Дана града новембар 

 

-ученици / чланови 

секција 

- предметни професори 

-јединица локалне 

самоуправе 

Новогодишња приредба за децу 

запослених у школи 

 

децембар 

 

-чланови секција / 

певачке групе 

-предметни наставници 

Божићна улица децембар/јануар -ученици 

-предметни наставници 

-јединица локалне 

самоуправе 

Обележавање школске славе Светог Саве 

 

јануар 

 

 

 

 

-ученици 

- драмска / 

рецитаторска  секција / 

певачка група 

-предметни наставници 

-директор 

„Путоказ“ – Сајам образовања у Новом 

Саду 

март -ученици 

-предметни наставници 

-стручни сарадник 

 

Општинска смотра рецитатора 

 

март 

 

-ученици 

-наставници српског 

језика 
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Промоција школе ученицима завршног 

разреда основних школа 

март/јун -тим за маркетниг 

школе 

-ученици 

-запослени у школи 

Сарадња са фондацијом „Петар Лубарда“ 

на Цетињу  

април/мај 

 

-ученици / чланови 

секције 

-наставник ликовне 

културе 

-директор 

Студијска путовања за ученике 1, 2 и 3. 

разреда 

мај -ученици 

-одељењске старешине 

Током целе године предвиђене су: 

- посете културним дешавањима на нивоу града: Музеј, Библиотека, Културни центар, 

верски објекти; 

- Учешће на ликовним и литерарним конкурсима у земљи и иностранству; 

- Уређивање хола школе / изложбе радова ученика 

- Сарадња са медијима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  
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У циљу јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности 

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

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

слободне активности. 

Програм слободних активности, које се највећим делом реализују кроз рад у секцијама, 

заснован је на принципу добровољности, јер се ученици самостално опредељују које ће 

активности упражњавати. У складу са захтевима постављеним Законом, као и Програмским 

основама васпитног рада Школе, те сопственим могућностима (простор и наставни кадар), 

Школа планира различите слободне активности које ће својом бројношћу и разноврсношћу 

задовољити многе потребе и интересовања ученика. 

Програм слободних активности је направљен тако да узима у обзир и води рачуна о 

могућностима и интересовањима ученика, као и о њиховим развојним потребама и 

потенцијалима. Кроз програм слободних активности ученици ће се оспособити за рад, 

самостално и критичко истраживање и учење, као и за самостално и одговорно доношење 

одлука важних како за њих, тако и за заједницу чији су чланови, а са циљем сталног напретка 

кроз учење и сазревање.  

Секције, као и остали видови слободних активности, одвијају се по утврђеном плану и 

програму, који се сматра интегралним делом Годишњег програма рада школе, а евиденција о 

раду води се у посебним дневницима. Осим већ постојећих, увек постоји отвореност и за 

покретање иницијатива за нове секције и пројекте за које се јави интересовање.  

Циљеви и задаци слободних активности су:  

-допринос развоју личности на образовном, сазнајном, кративном, друштвеном и личном 

плану; 

-проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења према интересовањима 

ученика;  

-развијање логичког и критичког мишљења ученика;  

-увођење ученика у методе научног истраживања и развијање спретности за експериментални 

и практичан рад; 

-задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових 

склоности, способности и интересовања и подстицање професионалног развоја;  

-мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;  

-омогућавање ученицима организовања 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. 

У периоду 2019-2023. године планирају се следеће слободне активности ученика:  

- рецитаторска секција, 

- драмска секција, 

- секција за руски језик, 

- географска секција, 

- библиотечка секција, 

- певачка група, 

- спортско-рекреативне секције, 

- сарадња са институцијама културе, науке и спорта, 

- учешће у раду хуманитарних организација (Црвени крст), 

- обележавање јубилеја из националне историје, књижевности, науке и културе, 

- учешће на фестивалима и манифестацијама у школи и ван ње. 

 

9.1. Рецитаторска секција 

 
Циљеви: 
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- богатити језичку и говорну културу, развијати беседничке, говорничке, рецитаторске, 

глумачке вештине и знања, промовисати уметничке вредности. 

Задаци и оквирни садржаји рада:  

- продубљивање осећања за разне врсте изражајног уметничког читања и казивања; читање, 

говорење и рецитовање књижевних и других текстова; упућивање у разне облике усменог и 

писменог изражавања (приповедање, описивање, монолог, дијалог и др.); неговање 

говорништва (беседништво); дискусије о одређеним темама; курсеви дикције; припремање 

програма за школске свечаности; учествовање на школским и ваншколским такмичењима и 

смотрама у рецитовању, читању, приповедању и говорништву; сарадња с другим секцијама у 

школи, градском библиотеком, установама културе. 

  

9.2. Драмска секција 

 
Циљеви:  

- развијање позоришне и језичке културе, уметничког укуса и естетских начела као и 

глумачких способности ученика; 

- популаризовање драмске и позоришне уметности међу ученицима Гимназије. 

Задаци и оквирни садржаји рада:  

- продубљивање смисла за драмски израз; систематско упознавање драмске и позоришне 

уметности (врсте, одлике, сличности и разлике у односу на друге уметности); практична 

примена знања, умења и вештине у припремању позоришне представе и других сценских 

програма школе; анализе позоришних представа и других сценских програма школе; 

сарадња с културно-уметничким друштвима, аматерским и професионалним позориштима и 

другим институцијама у ужој и широј друштвеној средини; прикупљање и израда разних 

материјала о драмским писцима и позоришним уметницима (критике, монографије, 

фотографије и сл.); сарадња с другим секцијама у школи и ван ње. 

 

9.3. Секција за руски језик 
 

Циљеви:  

- популаризација руског језика и културе; 

- развијање говорничких и уметничких вештина и знања. 

Задаци и оквирни садржаји рада:  

- прикупљање актуелних и интересантних информација везаних за земљу и народ чији се језик 

учи како из  електронских медија, тако и писаних текстова из новина и часописа; осврти на 

актуелне филмове, телевизијске серије, музичке видео спотове на руском језику; текстови и 

видео записи о познатим руским спортистима, глумцима, научницима и др; рад на паноима 

који ће бити доступни свим ученицима. 

 

9.4. Географска секција 
 

Циљеви: 

- продубљивање друштвено-географских знања; 

- разумевање савремених друштвених процеса у Србији и свету; 

- стицање научне писменост;  

- оспособљавање ученика да решавају проблеме и задатке у новим и  непознатим ситуацијама. 

Задаци и оквирни садржаји рада: 
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- проширивање и продубљивање географске културе; развијање аналитичког мишљења; 

израда презентација и паноа на задату тему; учествовање на Фрушкогорском маратону и 

планинарским акцијама. 

 

9.5. Библиотечка секција 
 

Циљеви:  

- популаризовање књиге и читања у ери снажног развоја електронских медија; 

- анимирање што већег броја читалаца у школи; 

- увећавање књижног фонда  с намером да буду заступљене све научне области; 

- оспособити нове чланове Секције за основне библиотечке послове. 

Задаци и оквирни садржаји рада: 

- упознавање ученика са књижним фондом и увођење у стручне послове библиотеке (обрада 

књига и сређивање књижног фонда); оспособљавање ученика за коришћење свих извора 

знања и информација у школској библиотеци и примену у различитим активностима (израда 

реферата, матурских радова и сл.); посета сајмовима књига; обележавање значајних датума; 

сарадња са другим библиотекама и издавачким кућама; сусрет са књижевницима; набавка 

нових књига. 

   

 9.6. Певачка група 
  

Циљеви:  

- развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе 

свога и других народа; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање,  

истраживање и стварање музике). 

Задаци и оквирни садржаји рада: 

- прикупљање партитура и прилагођавање певачкој групи; увежбавање песама; учествовање 

на културно-уметничким програмима. 

 

9.7. Спортско-рекреативне секције 
 

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободном времену организује 

активност ученика у овој области, тако да им обезбеди здраву и културну забаву и разоноду, 

да им помогне да развију позитиван однос према физичкој култури, формирају чврсте навике 

за редовним телесним вежбањем.  

Спортско-рекреативне активности подразумевају оне спортско-рекреативне активности и 

дисциплине које обавезна настава физичког васпитања не може да обухвати.  

Садржај рада чине: спортско-рекреативне активности неформалних група у спортовима за 

које се група самостално определи (све спортске игре); тренинзи и такмичења у спортовима за 

које се ученици самостално на основу жеља и предиспозиција определе (атлетика, вежбе на 

справама, рукомет, фудбал, одбојка,  кошарка, стони тенис  и сл.); забавна такмичења и 

надметања, излети и друге активности ради забаве и разоноде.  
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10. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И 

САВЕТОВАЊА  

 
Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у 

дело. 

Професионална оријентација ученика усмерена је на подстицање даљег професионалног 

сазревања ученика, као и на помоћ ученицима у планирању њиховог даљег професионалног 

развоја. 

Ради подстицања професионалног развоја ученика и њиховог оспособљавања да донесу 

одлуку о избору даљег образовања и животног позива школа је у обавези да подстиче 

професионални развој ученика у складу са индивидуалним могућностима и друштвеним 

потребама за кадровима, као и да прати развој ученика, његове склоности и способности у 

току образовања и помаже му у избору даљег образовања и професионалног оспособљавања. 

Циљ рада на професионалној оријентацији у средњој школи је подстицање професионалног 

развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим 

способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и 

захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој 

професионални развој. 

У складу са постављеним циљем задаци средње школе су: 

- упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности 

ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да 

и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју; 

- информисање ученика о свету рада и занимања, систему образовања и њихово 

оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и 

систем образовања; 

- формирање правилних ставова према раду; 

- подстицање ученика на испитивачко понашање према себи и свету рада; 

- оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и 

зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања. 

Постоје различите активности које школа организује самостално или у сарадњи са другим 

установама ради остваривања ове своје  функције.  

План професионалне оријентације је саставни део Годишњег плана рада. Неке од 

најзначајнијих активности које представљају саставни део овог плана су: испитивање 

интересовања ученика и анализа резултата, обавештавање ученика о различитим факултетима 

у холу школе, посета ученика завршних разреда сајму образовања у Новом Саду, 

индивидуална и групна саветовања, организовање презентација факултета и виших школа од 

стране њихових професора. 

У школи постоји стручни тим за професионални развој. Тим у сарадњи са наставницима 

реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током 

школовања.  Многи ученици, а првенствено они који имају дилему у вези избора будућег 

занимања, као и они који за себе сматрају да су свестрани, па не могу да сузе круг сопствених 

интересовања, радо бирају психолошко саветовање као вид помоћи у прављењу избора. Током 

разговора са психологом, ученик има прилику да сазна која све занимања може да бира, у 

оквиру одређених области које га занимају, али га психолог такође упознаје и са другим 

областима, у којима би могао остварити успех, а које до тада није довољно познавао. Свакако, 

најбитније је то, да када прикупи довољно информација, ученик буде тај који ће самостално 

донети одлуку о избору занимања. 
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Психолошко саветовање кандидата следи након тестирања батеријом тестова, у трајању од 

неколико сати (професионална оријентација). Батерија се најчешће састоји од: теста општих 

способности, тестова специфичних способности (тест схватања механичких односа, вербални 

тест, тест рачунања, тест просторних односа...), теста професионалних интересовања. Када 

психолог заврши тестирање кандидата, следи индивидуалан разговор током ког се 

саопштавају тестовни резултати, али се такође кандидати упознају са могућностима које им се 

пружају, а које одговарају њиховим афинитетима према одређеним занимањима. Психолог 

информише ученике и о програмима школа за одређено, жељено занимање. Овај разговор је 

још једна прилика за школског психолога да сазна о ученику нешто што није могао да открије 

током тестирања, а може да буде индикативно за доношење одлуке о будућем занимању. 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање 

сопственог става о томе.  
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11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести о 

значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних 

ресурса. Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите 

животне средине, заједничким истраживањем и акцијама локалне заједнице и школе. 

Школа је основни фактор васпитања и еко-образовања. Са утврђеним садржајима и облицима 

школа пружа највеће могућности у изграђивању свести ученика. Она пружа значајне 

могућности за стицање одређених знања, али и за изграђивање одређених навика, за развој 

еколошке свести развијањем љубави и одговорног односа према породици. Иако васпитање и 

образовање младих за заштиту животне средине има полазиште у породичном васпитању, 

школа у том циљу постаје незаменљива. 

Програм заштите животне средине, дакле, обухвата активности усмерене на јачање и развој 

еколошке свести, развијање љубави према природи као и подизање свести о значају очувања 

природних ресурса. Реализација овог програма омогућава услове за активно и креативно 

провођење слободног времена, промовише здравље и безбедне стилове живота, развија 

позитиван став и мишљење о школи, развија толеранцију, другарство, солидарност и 

хуманост. 

Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла у области заштите и 

унапређења животне средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да у свом 

самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе који ће их подстицати 

на стваралачки рад и унапређење и очување животне средине и личног здравља. 

Циљеви програма су: 

- упознавање ученика, наставника и осталих запослених са еколошким проблемима; 

- изучавање проблема животне средине (града, непосредне околине школе, у ванградским 

зонама); 

- изградња еколошки одговорне личности; 

- упознавање са основним појмовима (појам деградације животне средине, појам 

поремећености природне равнотеже и др.); 

- стицање знања о негативном дејству загађеног ваздуха, земљишта, воде, хране, о начину 

спречавања и заштити од свих негативних утицаја; 

- стицање знања о важности и начину бриге за околину; 

- усвајање навика и вештина које доприносе очувању и заштити животне средине; 

- развијање позитивног става о природи и уверења о потреби очувања природе; 

- развијање правилног односа према здравом начину живота, исхране, формирање здравих 

навика и стилова живота; 

- стицање знања, ставова и уверења о природном и урбаном животу, правилан однос према 

биљкама, животињама, вредностима; 

- развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине; 

- усвајање принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну 

средину; 

- развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине, одговорног и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; 

- развијање љубави према природи и осећања дужности за чување и заштиту природе; 

- разумевање и схватање процеса рециклаже у свакодневном животу; 

- разумевање важности очувања биодиверзитета; 

- формирање еколошког начина мишљења. 
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Задаци програма заштите животне средине су: 

- омогућити ученицима, запосленима и свим заинтересованим сарадницима стицање знања и 

искуства о окружењу; 

- изграђивање позитивних ставова и понашања према околини; 

- упућивање ученика у начин на који начин они сами могу допринети заштити властитог 

здравља, заштити и очувању животне средине; 

- изградња правилног начина исхране и физичке активности; 

- формирање здраве, подстицајне средине школског простора и околине; 

- омогућити коришћење обновљивих извора енергије; 

- рециклирање и разврставање рециклажног отпада, како у школи тако и у породици; 

- озелењавање школског простора (садња дрвећа, цвећа, лековитог биља, ...); 

- извођење теренске наставе; 

- упознавање са биљним и животињским врстама из ближе и даље околине; 

- упознавање са главним загађивачима животне средине; 

- континуирана едукација ученика и наставника; 

- сарадња свих актера образовања и васпитања; 

- сарадња са организацијама и канцеларијама за заштиту и унапређење животне средине и 

одрживог развоја; 

- учествовање у акцијама које су усмерене ка очувању животне средине, упознавању биљака и 

животиња; 

- сарадња са локалном заједницом; 

- сарадња са организацијама које се баве прикупљањем и одвожењем рециклажног 

материјала; 

- укључивање у рад домаћих и иностраних организација које се баве заштитом животне 

средине и одрживим развојем. 

Одређени садржаји програма заштите животне средине се већ остварују кроз наставне и 

ваннаставне активности (кроз градиво биологије, хемије, географије, физике, кроз заједничке 

теме и активности природних и друштвених наука). 
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА  

 
Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и превенције 

других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, 

психоактивних супстанци, малолетничка делинквенција остварују се кроз различите наставне 

и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у 

сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

У остваривање овог програма укључују се и физичка и правна лица са територије јединице 

локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица 

обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и 

других облика ризичног понашања. 

Основни циљ Стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања је унапређивање квалитета живота ученика применом: 

- мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 

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

установама.  

Превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности 

којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације. 

Превентивним активностима се: 

- подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за 

препознавање дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

- негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој 

се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 

- истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на 

насиље; 

- обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања.  

Из различитих активности у области превенције потребно је истаћи: формирање тима за 

заштиту од насиља, формирање вршњачког тима и одређивање наставника ментора, 

дефинисање правила понашања и последица кршења правила, обезбеђивање простора у 

којима бораве ученици, развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља, 

развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру образовно-

васпитних активности (теме у оквиру ЧОС-а, у настави Грађанског васпитања, Ученичког 

парламента), умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља и др. 

У превенцији дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања учествују сви актери: 

запослени, ученици, родитељи.  

Запослени својим квалитетним и применом различитих метода, облика рада и активности 

обезбеђују подстицајну и безбедну средину. Одељењски старешина, наставник и стручни 

сарадник избором одговарајућих садржаја и начина рада доприносе стицању квалитетних 

знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање 

различитости, конструктивно превазилажење сукоба и др. и дужни су да обезбеде заштиту 

детета и ученика од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, 

дом или преписку, као и заштиту од незаконитих напада на његову част и углед.  

Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују 

личност других – деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила 
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установе и све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно 

учествују у раду одељењске заједнице; као чланови Ученичког парламента и школског 

одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; својим понашањем не 

изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању.  

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; учествује 

у превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, друге деце и 

ученика, запослених и других родитеља. Родитељ не сме својим понашањем у установи да 

изазове или допринесе појави дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Интервенцију у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање чине мере 

и активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине 

или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате 

ефекти предузетих мера. 

Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи 

облике дискриминације, насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно 

догодило, где се догађа или где се припрема. 

Из различитих активности у области интервенције потребно је истаћи: примену утврђених 

поступака и процедура у ситуацијама насиља,  сарадњу са полицијом, центром за социјални 

рад, здравственом  службом и др.,  континуирано евидентирање случајева насиља, подршку 

ученицима који трпе и која врше насиље, као и саветодавни рад са родитељима. 

Редослед поступака у интервенцији: 

1. Сазнање – откривање насиља  

2. Прекидање – заустављање насиља  

3. Смиривање ситуације – обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, разговор са 

актерима 

4. Консултације – (остварују се непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о 

насиљу) обављају се у оквиру установе: са колегом, са Тимом за заштиту ученика од насиља 

и/или са психологом, директором и лицем задуженим за обезбеђење школе; у зависности од 

сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван установе 

(полиција, Центар за социјални рад) 

5. Предузимање неопходних мера на нивоу установе – информисање родитеља о насиљу или 

особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици, договор о заштитним мерама 

према ученицима, предузимање законских мера и организовање посебних програма 

оснаживања ученика за конструктивно поступање у ситуацијама насиља; по потреби 

укључивање надлежних служби; подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора 

установе  

6. Праћење ефеката предузетих мера – Тим за заштиту ученика је у обавези да, у сарадњи са 

запосленим у установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера 

Запослени у установи (разредни старешина, стручна служба, директор) у обавези су да воде 

евиденцију о појавама насиља. 

На основу Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, Школа је 

дужна да заштити ученике и запослене од сваког облика дискриминаторног понашања. Овај 

правилник се примењује почев од шкоске 2018/2019. године. Превентивним мерама и 

активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и доступност 

права на образовање и васпитање, без дискриминације: 

- подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи-нулта толеранција на све облике 

дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности; 
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- остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 

спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности; 

- сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван ње 

(спољашња заштита-породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих 

послова, центар за социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове 

образовања, Повереник, Заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана-омбудсман, 

органи правосуђа и др.) сагласно закону, поступају хитно, ефикасно и координисано у 

спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања („Сл. Гласник РС“, бр. 65/2018). 

У току школске 2018/2019. године у школи је формиран и Стручни тим за кризне ситуације, 

који ће се састајати у циљу спречавања ширења гласина у случају кризних ситуација. Задатак 

овог тима јесте и пружање прве помоћи ученицима у случају кризних ситуација и догађаја. 
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13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА  

 
Циљ програма школског спорта јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за 

стицањем знања, вештина и способности за бављење спортом као интегралним делом физичке 

културе а у оквиру програма наставе физичког васпитања, да стечено знање примењују у 

изабраној спортској игри и формирају правилан однос и позитиван став према спорту, 

физичком вежбању и физичким активностима уопште. 

Задаци програма школског спорта су: 

- стицање практичних и теоријских знања у оквиру наставе физичког васпитања у изабраном 

спорту (принципи, спортска техника, начин вежбања и тренирања); 

- социјализација ученика, управљање сопственим понашањем, било самостално или у оквиру 

тима, кроз изабрани спорт; 

- неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом. 

Ученици се на основу својих способности и интересовања опредељују за један или више 

спортова у којима се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе 

школске године. Школа је обезбедила просторне и друге услове за реализацију програма 

школског спорта. Стручно веће наставника физичког васпитања утврдило је спортове у којима 

ће се ученици такмичити. 

Програм школског спорта је наставак програма физичког васпитања, с тим што је усмерен на 

проверу достигнућа у изабраном спорту кроз разредна, школска и међушколска спортска 

такмичења. 

Садржаји програма: 

1. Кошарка 

    - планирани број часова за школску годину: 2 часа недељно 

    - планирани број ученика: 10 

    - планирани садржаји: 

 Додавање и вођење лопте, игра 

 Додавање лопте из вођења, игра 

 Шутирање на кош са разних позиција, игра 

 Кретање у одбрани, игра 

 Додавање лопте у кретању, игра 

 Двокорак, игра 

 Скок шут из места, игра 

 Слободна бацања, игра 

 Леви и десни улаз из вођења, игра 

 Скок шут из вођења, игра 

 Пивотирање, игра 

 Шутирање тројки из места, игра 

 Леви и десни улаз из додавања, игра 

 Скок шут из додавања, игра 

 Шутирање на кош из вођења и додавања, игра 

 Шутирање тројки из додавања, игра 

 Правила игре и суђење 
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2. Одбојка 

    - планирани број часова за школску годину: 2 часа недељно 

    - планирани број ученика: 10 

    - планирани садржаји: 

 Додавање лопте прстима, игра 

 Додавање лопте подлактицама, игра 

 Сервирање, игра 

 Пријем серве, игра 

 Смеч, игра 

 Блок на мрежи, игра 

 Упијач, игра 

 Поваљка, игра 

 Правила игре и суђење 

3. Рукомет 

    - планирани број часова за школску годину: 2 часа недељно 

    - планирани број ученика: 10 

    - планирани садржаји: 

 Додавање у месту и кретању, игра 

 Кретање у одбрани, игра 

 Покривање и откривање играча 

 Одузимање лопте 

 Ометање противника 

 Принципи поставке играча у нападу и одбрани 

 Напад са једним и два играча 

 Шутирање на гол из места, игра 

 Шутирање на гол из додавања, игра 

 Голманске технике, игра 

 Пивотирање, игра 

 Контранапад, игра 

 Правила игре и суђење 

4. Фудбал 

    - планирани број часова за школску годину: 2 часа недељно 

    - планирани број ученика: 10 

    - планирани садржаји: 

 Покривање и откривање играча 

 Одузимање лопте и ометање противника 

 Општи принципи поставке играча у нападу и одбрани 

 Разне варијанте напада и одбране 

 Додавање у месту и кретању, игра 

 Кретање у одбрани, игра 

 Шутирање на гол из места, игра 

 Шутирање на гол из додавања, игра 

 Голманске технике, игра 

 Пивотирање, игра 

 Контранапад, игра 

 Правила игре и суђење 
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14. ПРОГРАМ РАЗВОЈА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ  

 
Програм сарадње школе са друштвеном средином обухвата разноврсне активности које школа 

организује за ученике у сарадњи са привредним, културним и јавним установама. Користећи 

подршку локалне самоуправе за своје активности, школа истовремено пружа подршку развоју 

културе, спорта и грађанских иницијатива у својој локалној средини, доприносећи 

унапређивању квалитета живота за све грађане.  

Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи,  и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи 

развој школе. План сарадње са друштвеном средином је саставни део Годишњег плана рада.  

Непосредан утицај локална самоуправа, осим преко финансирања материјалних трошкова 

школе, остварује преко своја три представника у Школском одбору. Они учествују у 

дискусији и усвајању свих школских докумената и доношењу свих одлука. Школа настоји да 

се преко њих, као и у директној сарадњи директора са представницима локалне самоуправе 

превазиђу озбиљни проблеми у финансирању, нарочито развојних активности школе. 

Ради праћења успешности сарадње, школа унутар процеса самовредновања организује 

анкетирање представника локалне заједнице у циљу утврђивања њиховог задовољства 

сарадњом и активностима школе. Анкетирање се обавља анонимно како би било објективно. 

Мишљење, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку самовредновања 

квалитета рада школе. 

Од активности које школа планира у сарадњи са институцијама у граду су:  

       

Институције Активности 

Градска библиотека  

„Атанасије Стојковић“ Рума 

- коришћење фонда  библиотеке 

- учешће на конкурсима 

- учешће на књижевним вечерима 

- манифестација „Дани словенске писмености“ 

Културни  центар  

„Брана Црнчевић“ Рума 

- учешће на Трема фесту 

- посета културним дешавањима (представе, изложбе, 

концерти) 

- коришћење простора за наступе наших ученика / излагање 

ликовних радова 

Завичајни музеј Рума 

- посета изложбама 

- учешће у програмима (рецитатори, певачка група, 

ликовни радови ученика) 

- извођење часова у просторијама Музеја 

Спортски центар Рума 

-спортска такмичења (рукомет, одбојка, кошарка, 

хуманитарни турнир у малом фудбалу „Жарко 

Миладиновић“, уличне трке, крос РТС-а) 

 

Дом здравља Рума 

- систематски прегледи ученика 

- стоматолошки преглед 

- лекар-пратилац на екскурзији ученика 

- тематска предавања 
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Центар за социјални рад -  пружање подршке ученицима са породичним проблемима   

МУП 

- безбедност ученика и запослених 

- екскурзије 

-  у сарадњи са Полицијском управом Сремска Митровица 

организују се тематска предавања (борба против дроге, 

борба против кријумчарења људи, безбедност у 

саобраћају...) 

- завршетак школовања матураната 

 

Црвени крст 

  

 

- чланство у организацији  

- добровољно давање крви    

- хуманитарне акције (у току Дечје недеље и Недеља борбе 

против дистрофије) 

- предавање на тему борбе против сиде и болести 

зависности  

Средства јавног информисања  

(Радио „Срем“,  

Сремска телевизија,  

РТВ „Фрушка Гора“, локалне 

новине...) 

-сарадња на информативној, културној и забавној 

делатности (наши ученици као спољни сарадници, 

информисање о раду школе, о успесима наших ђака, рад 

на популарисању школе) 

Основне и средње школе на 

подручју Општине 

-„Отворена врата“ за будуће средњошколце 

- такмичења 
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15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

 
Сарадња школе и породице део је ширег подручја рада школе, означеног као сарадња школе 

са средином. 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Носиоци активности сарадње са родитељима су сви учесници у васпитно-образовном 

процесу. Посебно је значајно место и улога одељењског старешине и стручног сарадника 

школе – школског психолога. 

Садржаји сарадње проистичу из потребе школе, породице, развојних карактеристика младих 

на овом узрасту и индивидуалних потреба појединаца. 

Сарадња школе и породице мора се заснивати на плану сарадње са родитељима који је 

саставни део Годишњег плана рада. Са планом и програмом сарадње родитељи се упознају на 

почетку школске године. Рад мора бити заснован на поштовању личности родитеља уз 

уважавање знања и искуства родитеља са њиховом децом.  

Сарадња са родитељима се остварује непосредно, кроз индивидуалне и групне разговоре, 

родитељске састанке и посредно, кроз Савет родитеља. Са родитељима сарађују сви 

запослени који су укључени у одбаровно – васпитни рад (одељенске старешине, наставници, 

школски психолог, секретар и директор). 

Непосредна сарадња може бити индивидуална и групна. Индивидуално сарађују са 

родитељима: одељенски старешина, стручни сарадници, наставници, директор школе и други 

учесници у васпитно-образовном процесу о питањима значајним за поједине ученике, 

родитеље, наставнике и одељењског старешину. Групна сарадња одвија се у оквиру 

родитељских састанака, трибине за родитеље, савета родитеља, школе, састанака родитеља 

ученика о специфичним проблемима на нивоу саветодавног рада. Родитеља информише 

одељенски старешина. План садржаја рада на родитељским састанцима чини саставни део 

Годишњег плана рада.  

Посредна сарадња школе и родитеља одвија се преко делегата родитеља у органу управљања 

школе, савету родитеља, као и у оквиру свих других облика сарадње школе са средином. 

Савет родитеља:  

- предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 

- предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе; 

- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

- учествује у самовредновању квалитета рада школе сваке године по појединим областима, а 

сваке четврте или  пете године у целини; 

- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; 

- разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, као и средстава 

од проширене делатности, од донација и средстава ученика; 

- разматра услове за рад ученика, услове за рад школе, услове за одрастање и учење; 

- учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у 

школи и свих активности које организује школа; 

- даје сагласност на програм и организовање екскурзија и других ваннаставних активности, и 

разматра извештај о њиховом остваривању; 

- разматра и друга питања утврђена Законом и Статутом. 

План рада Савета родитеља је саставни део Годишњег плана рада. Информисање чланова 

Савета родитеља врши се и посредно, објављиванем одговарајућих информација на огласној 

табли школе, на веб сајту и путем поште. 
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Школски психолог као представник школе разговара са родитељима уколико они примете 

извесне промене у функционисању њиховог детета. Ове промене се могу односити на 

понашање, али и на постигнуће ученика. Школски психолог је и посредник у комуникацији 

родитеља, ученика и предметних професора. Сарадња психолога и родитеља је усмерена на 

следеће области заједничких активности: утврђивање природе проблема (учење, 

комуникација са вршњацима, насиље...), утврђивање узрока проблема, разматрање 

потенцијалних начина решавања проблема, разматрање потенцијалних начина отклањања 

узрока проблема. Школски психолог пружа савет родитељима чија деца испољавају одређене 

проблеме у учењу, понашању, интерперсоналним односима, али пре свега покушава да им 

помогне да освесте постојање проблема и дођу до закључка како треба да поступају односу на 

њега. Циљ сарадње школе и породице јесте добробит детета и обе стране треба да се понашају 

у складу са тим. 

Ради праћења успешности сарадње, школа унутар процеса самовредновања организује 

анкетирање родитеља у циљу утврђивања њиховог задовољства сарадњом и активностима 

школе. Анкетирање се обавља анонимно како би било објективно. Мишљење родитеља, 

односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку 

самовредновања квалитета рада школе. 
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16. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  

 
Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним 

Правилником о наставном плану и програму образовања и васпитања за гимназију. План 

излета и екскурзија је саставни део Годишњег плана рада школе. Приликом извођења излета и 

екскурзије води се рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика. 

 

16.1. Програм излета 
 

Излети се планирају на почетку школске године, једнодневни су, реализују се у оквиру наше 

земље, а имају за циљ обогаћивање знања и разумевања природних и друштвених појава, 

уметничких дела, развијања склоности према науци, култури и уметности. Излети су 

усклађени са наставним планом и програмом образовања за обавезне и изборне предмете и 

омогућавају непосредно искуство из којег се најефикасније и најефективније учи. 

Школа организује излете као што су: 

- учествовање на Фрушкогорском маратону, 

- Сајам књига, 

- Сајам образовања, 

- Сајам науке, 

- посете културно-историјским споменицима. 

План излета је саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

16.2. 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 културног наслеђа 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. 

Свака екскурзија мора да има свој циљ, задатак и садржај, односно, програм путовања који је 

саставни део Годишњег плана рада школе. Садржаји екскурзије остварују се на основу 

наставног плана и програма образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег програма 

рада школе. 

Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају 

наставничком већу ради разматрања и доношења одлуке.  

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. 
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Услови за извођење екскурзије: 

1. Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу 

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

задатака. 

2. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% 

родитеља ученика одељења. 

3. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу 

истовремено. 

Припреме за екскурзију се одвијају на следећи начин: 

1. Одељењске заједнице (ученици): 

- изјашњавају се о могућим дестинацијама за извођење екскурзије. 

2. Стручна и одељењска већа: 

- утврђују предлог програма екскурзије. 

3. Ученички парламент: 

- разматра предлог програма екскурзије. 

4. Наставничко веће: 

- разматра и доноси програм екскурзије. 

5. Савет родитеља: 

- разматра и даје сагласност на програм екскурзије. 

6. Састанак директора и одељењских старешина: 

- упознавање са садржином Правилника о наставном плану и програму за гимназију који се 

односи на организовање екскурзија; 

- одређивање стручног вође путовања; 

- упознавање са програмом екскурзије. 

7. Стручни вођа: 

- припрема и спроводи програм екскурзије, која се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја; 

- припрема предлог програма који 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 и доставља га одељењским и стручним већима, која утврђују предлог 

програма. 

8. Родитељи (на родитељском састанку): 

- упознају се са програмом екскурзије; 

- дају писмену сагласност за учешће свог детета на екскурзији (утврђује се рок за 

достављање писмене сагласности родитеља одељењском старешини). 

9. Комисија школе (директор школе и чланови Савета родитеља одељења за које се организује                      

    екскурзија): 

- припрема оглас и упутство за сачињавање понуда; 

- отвара и разматра понуде; 

- врши избор понуђача. 

10. Родитељи (ученика сваког одељења за које се организује екскурзија): 

- предлажу висину дневница за пратиоце. 

11. Одељењски старешина обавештава родитеље: 

- о програму и цени екскурзије; 

- о избору агенције; 

- о бруто износу дневнице за пратиоце;  

- о осталим условима путовања. 

12. Родитељи: 

- дају писмену сагласност (на програм и опште услове путовања). 
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13. Савет родитеља: 

- доноси одлуку о висини дневница. 

14. Директор: 

- организује консултативне разговоре свих интересних група; 

- закључује уговор са агенцијом; 

- издаје путни налог запосленом који путује; 

- сазива заједнички састанак свих учесника који путују и родитеља ученика, којем 

присуствују и стручни вођа пута и одељењске старешине; 

- обавештава орган унутрашњих послова 48 сати пре отпочињања путовања. 

15. Стручни вођа: 

- сачињава план дежурства ученика и наставника. 

16. Родитељи: 

- достављају одељењском старешини здравствени лист ученика. 

17. Стручни вођа: 

- одмах после путовања (и представник туристичке агенције) сачињава забелешку о 

извођењу путовања; 

- сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга у року од три дана 

по завршетку екскурзије  и подноси га директору. 

18. Ученици: 

- попуњавају анкетни лист о утисцима са екскурзије (интерни образац). 

19. Ученички парламент: 

- разматра извештај о екскурзији. 

20. Савет родитеља: 

- разматра извештај о екскурзији. 

21. Наставничко веће: 

- разматра извештај о екскурзији. 

22. Школски одбор: 

- разматра и усваја извештај о екскурзији. 

23. Одељењски старешина: 

- упознаје родитеље са извештајем о екскурзији. 

Екскурзија за ученике се организује у складу са Правилником о плану и програму образовања 

и васпитања за гимназију. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе, 

стручни вођа, одељењски старешина или други наставник, који је најмање једну годину 

изводио наставу у одређеном одељењу и кога одреди директор установе. Стручног вођу 

путовања одређује директор школе и бира се из реда наставника који остварују наставни план 

и програм. Стручни вођа путовања припрема 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. 

Приликом уговарања путовања, директор је обавезан да уговором са агенцијом обезбеди 

услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса. Пре 

путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика и родитеља који путују, којем 

присуствују стручни вођа пута и одељењске старешине. После изведеног путовања, стручни 

вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу 

путовања после чега стручни вођа у року од три дана сачињава извештај, који подноси 

директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. 
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17. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  
 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и 

локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду. У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у 

школи је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, донео два општа 

правна акта која уређују тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и 

ученика. То су Правилник о безбедности и здрављу на раду и Правилник о мерама, начину и 

поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које 

организује школа.  

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у гимназији, у 

циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне способности 

запослених. 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а 

нису у радном односу код послодавца, као и лица која се затекну у радној околини ради 

обављања одређених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом присуству 

обавештен. 

Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду: 

- превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад; 

- испитивања услова радне околине; 

- доношења акта о процени ризика; 

- оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад; 

- вођења евиденција везаних за повреде на раду; 

- осигурања запослених од повреда на раду. 

Запослени у школи су дужни да: 

- поштују прописе о безбедности и здрављу на раду; 

- обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду; 

- наменски користе средства и опрему личне заштите; 

- подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу 

лица за безбедност и здравље на раду; 

- истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад; 

- учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду; 

- да не пуше где је то забрањено. 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у 

школи и свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и 

безбедност и то: 

- у школској згради и школском дворишту; 

- на путу између куће и школе; 

- ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада 

или других наставних и ваннаставних активности које организује школа. 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са 

ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике 

упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења 

других активности које организује школа, као и са начином понашања којим би се те 

опасности могле избећи или отклонити. 

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним 

институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровеђења 

мера утврђених овим правилником. 
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18. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ 

ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ  

 
Ученици који због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, 

одрастања у социјално депримираној средини, ризика од раног напуштања школовања и 

сличног имају потребу за пружањем додатне подршке у образовању и васпитању имају сва 

права на обезбеђивање отклањања физичких и комуникацијских препрека од стране школе. За 

ове ученике развија се индивидуални образовни план, у складу са Законом. У школи је 

формиран Стручни тим за пружање додатне подршке. Њега чини школски психолог, 

предметни наставници, као и представник Ученичког парламента. Додатна подршка ће се 

организовати и кроз сарадњу са одговарајућим институцијама и стручњацима, а не искључиво 

унутар школе. 

Веома је битно пружити додатну подршку овим ученицима како би се они на оптималан 

начин укључили у редован образовно-васпитни рад, адаптирали у вршњачком окружењу, али 

и остварили напредак у образовању и припремили се за свет рада. По потреби ће сваки 

наставник радити на формирању индивидуалног образовног плана за конкретног ученика, у 

сарадњи са школским психологом. Приликом састављања ИОП-а мора се водити рачуна о 

способностима и интересовањима ученика, а сарадња ће се остваривати и са интерресорном 

комисијом и локалном самоуправом. 

План активности је следећи: 

1. Идентификација ученика са сметњама у развоју  

2. Утврђивање потреба за додатном подршком на основу природе и степена сметњи  

3. Организовање индивидуализованих облика рада са ученицима са тешкоћама  

4. Упознавање чланова одељењског већа о евидентираним ученицима и њиховом 

напредовању  

5. Усклађивање критеријума и начина вредновања успеха ових ученика  

6. Прилагођавање захтева и радних обавеза у складу са сметњама  

7. Саветодавни рад са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка  

8. Праћење ученика у погледу резултата и корекција плана рада у складу са тим  

9. Организовање сарадње са стручњацима ван Школе 

Стручни тим за пружање додатне подршке састаје се и у случају проблема у комуникацији 

између ученика, наставника и родитеља. Циљ је допринети бољој комуникацији и разумевању 

све три стране. Уколико се јави одређени проблем у овом домену, Стручни тим је у улози 

медијатора и има задатак да саслуша појединце који су актери одређене конфликтне 

ситуације, размотри сам проблем, утврди његов узрок и по могућности допринесе његовом 

решавању. 
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