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ПРЕДГОВОР  
  

Школски програм СТШ „Миленко Брзак – Уча“, који су на основу обавеза прописаних 

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 

Србије“,27/2018 – др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и Законом о средњем образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 27/2018 – др. Закон, 6/2020 и 52/2021), припремили 

стручни органи Школе у координацији са Стручним активом за развој школског програма.  

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

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

запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности 

сваког запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са послодавцима и 

удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој друштвене средине.  

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 СТШ „Миленко Брзак – Уча“ доноси  се за период од четири године (од 

2021. до 2025. године) . Програми наставе обавезних, обавезних изборних предмета и изборних 

програма су израђени на основу Правилника о програму наставе и учења: 

- за подручје рада машинство и обрада метала („Службени гласник Републике Србије“ – 

Просветни гласник, бр. 23/2004, 9/2005, 9/2013, 11/2013, 6/2014, 21/2015, 11/2016 и 12/2021),  

- за подручје рада електротехника   („Службени гласник СР Србије“ – Проветни гласник, 

бр. 7/2012, 10/2014,  14/2015, 11/2016, 5/2017, 1/2018, 5/2018, 11/2018, 7/2019,  9/2019,  13/2019,  

12/2020 13/2018, 7/2021). 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  

                                                                           Весна  Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средња техничка школа „Миленко Брзак – Уча“ Рума 

Школски  програм  2021 – 2025                                                                                                             4 

 

 

 

Школски  програм  садржи:   
1. Циљеве  школског  програма;   

2. Назив,  врсту  и  трајање  свих  програма  образовања  и  васпитања  које  школа остварује 

и језик на коме се остварује  програм;   

3. Обавезне  и  изборне  предмете  и модуле  по  образовним  профилима  и разредима, 

начин, остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа,  

начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма  

других  облика  стручног  образовања и  врсте активности  у  образовно‐васпитном раду;   

4. Програм  допунске,  додатне и припремне  наставе;   

5. Програме  и активности  којима  се развијају  способности  за решавање проблема,  

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког  духа;   

6. Факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности  којима  се 

остварују;   

7. Програм  културних  активности  школе;   

8. Програм  слободних  активности;   

9. Програм  каријерног  вођења и саветовања;   

10. Програм  заштите  животне  средине;   

11. Програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције  

других облика   ризичног  понашања;   

12. Програм  школског  спорта;   

13. Програм  сарадње  са локалном  самоуправом;   

14. Програм  сарадње  са породицом;   

15. Програм  излета и екскурзија;   

16. Програм безбедности и здравља на раду;  

17. Друге програме од значаја за школу.  
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I   ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, основни циљеви образовања 
и васпитања, па сами тим  и Школског програма су:  

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

2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, 
ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције 
према насиљу;  

3. шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и  свеобухватна 
укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о  важности 
сопственог здравља и безбедност и потребе неговања и развоја  физичких способности;  

5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 
животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода  образовања и 
васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

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

8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички  развој сваког 
детета,  ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом,  развојним потребама и 
интересовањима;  

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних 
компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима  занимања, потребама 
тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;  

10. развој свести о себи, стваралачких способности, критичког  мишљења, мотивације 
за учење, способности за тимски рад, способности  самовредновања, самоиницијативе и 
изражавања свог мишљења;  

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

12. развијање позитивних људских вредности;  

13. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са 
другима и неговање другарства и пријатељства;  

14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета,  људских 
права, грађанских слобода и способности за живот у демократски  уређеном и праведном 
друштву;  

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске,  родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 
припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика  и матерњег 
језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;   

17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 
завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком 
трајања и смањеним напуштањем школовања;   

18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног 
нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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II  НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ  

ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ  
  

Образовно-васпитна делатност СТШ „Миленко Брзак – Уча“  остварује се реализацијом плана 

и програма образовања које је прописано од стране Министарства просвете Републике Србије, 

за подручја рада Машинство и обрада метала и Електротехника за образовне профиле у трајању 

од три и четири године  у редовном школовању.  

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

Четворогодишња занимања  Четворогодишња занимања  

Машински техничар за компјутерско 
конструисање  
Машински техничар моторних возила  

Електротехничар рачунара  

Електротехничар аутоматике  

Трогодишња занимања  Трогодишња занимања  

Бравар-заваривач 

Механичар моторних возила  

Електроинсталатер 

Електричар 

Сервисер термичких и расхладних уређаја 

  

  

Образовно-васпитна делатност се остварује кроз обавезну редовну наставу, факултативне 

наставне и ваннаставне активности,слободне активности ученика и остале облике образовно-

васпитног рада на српском језику.  

Образовно-васпитна делатност СТШ „Миленко Брзак – Уча“  остварује се реализацијом 

плана и програма образовања које је прописано од стране Министарства просвете Републике 

Србије, за подручја рада Машинство и обрада метала и Електротехника за образовне профиле у 

трајању од три и четири године и у ванредном школовању.  

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

Четворогодишња занимања  Четворогодишња занимања  

Машински техничар моторних возила  

Електротехничар енергетике 

Електротехничар аутоматике  

Трогодишња занимања  Трогодишња занимања  

Бравар 

Аутомеханичар  
Електроинсталатер 

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 
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III  ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  РЕДОВНЕ ОБАВЕЗНЕ ИЗБОРНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 
 

Планови  и  програми   редовне, обавезне изборне и изборне наставе дати су  у прилозима овог 

школског програма. 

Подручје рада Машинство и обрада метала: 
1. Машински техничар за компјутерско конструисање – нови наставни план 

❖ Први разред – I kk.................................................................Прилог 1 – I kk 
❖ Други разред – II kk...............................................................Прилог 2 – II kk 
❖ Трећи разред – III kk..............................................................Прилог 3 – III kk 
❖ Четврти разред – IV kk...........................................................Прилог 4– IV kk 

2. Машински техничар за компјутерско конструисање – по старом наставном плану 
❖ Други разред – II kk...............................................................Прилог 5 – II kk ст. 
❖ Трећи разред – III kk..............................................................Прилог 6 – III kk ст. 
❖ Четврти разред – IV kk..............................................................Прилог 7 – IV kk ст. 

3. Машински техничар моторних возила 
❖ Први разред – I mv................................................................Прилог 8 – I mv 
❖ Други разред – II mv..............................................................Прилог 9 – II mv 
❖ Трећи разред – III mv.............................................................Прилог 10 – III mv 
❖ Четврти разред – IV mv..........................................................Прилог 11 – IV mv 

4. Бравар – заваривач 
❖ Први разред – I bz..................................................................Прилог 12– I bz 
❖ Други разред – II bz................................................................Прилог 13 – II bz 
❖ Трећи разред – III bz...............................................................Прилог 14 – III bz 

5. Механичар моторних возила 
❖ Први разред – I mmv..............................................................Прилог 15 – I mmv 
❖ Други разред – II mmv............................................................Прилог 16 – II mmv 
❖ Трећи разред – III mmv...........................................................Прилог 17 – III mmv 

 

Подручје рада електротехника 
1.  Електротехничар рачунара 

❖ Први разред – I er...................................................................Прилог 18 – I er 
❖ Други разред – II er.................................................................Прилог 19 – II er 
❖ Трећи разред – III er................................................................Прилог 20 – III er 
❖ Четврти разред – IV er.............................................................Прилог 21 – IV er 

2. Електротехничар аутоматике 
❖ Трећи разред – III ea................................................................Прилог 22 – III ea 
❖ Трећи разред – III ea................................................................Прилог 23 – III ea 

3. Електричар 
❖ Први разред – I el....................................................................Прилог 24 – I el 
❖ Други разред – II el..................................................................Прилог 25 – II el 
❖ Трећи разред – III el.................................................................Прилог 26 – III el 

4. Сервисер термичких и расхладних уређаја 
❖ Први разред – I stu.................................................................Прилог 27 – I stu 
❖ Други разред – II stu...............................................................Прилог 28 – II stu 
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5. Електроинсталатер 
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IV  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  

 

ДОДАТНИ РАД  
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.  

Наставнику је за додатну наставу предвиђен фонд од 1 часа недељно или 35 годишње. 
План и програм рада у оквиру додатне наставе, наставник доставља школи.  
  

Задаци:  
- задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, 
способности за учење;  
- подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових 
интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика (акцелерација);  
- 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.  

  
Објашњење за реализацију  
  

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате у 
савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и продубљивање 
знања и вештина који су обдарени и талентовани за одређене области и предмете.  

Један ученик, се по правилу, може укључити у додатни рад само из једне наставне 
области, односно предмета. Међутим, уколико ученик постиже изузетне резултате из више 
наставних области, односно предмета, може бити укључен у додатни рад из више предмета и 
ако ученик изричито испољи жељу. Ученици који су обухваћени додатним радом из једне 
наставне области, односно предмета могу бити ангажовани и у раду једне секције, научне групе, 
дружине и сл.  

Одељењски старешина, предметни наставник, одељењска заједница ученика предлажу 
ученике за укључивање у додатни рад. Програм додатног рада треба планирати и организовати 
у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Часови могу да трају краће или 
дуже од 45 минута, зависно од садржаја који се остварују.  

Треба настојати да се према могућностима додатни рад организује: пре почетка редовне 
наставе у супротној смени, за време радних субота и сл. При томе се мора водити рачуна о 
просторним, материјалним и организацијским могућностима школе, као и о томe које време 
најбоље одговара ученицима и наставницима.  
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С обзиром на примену и функцију додатног рада наставник треба да препоручи 
најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове 
креативне способности и интересовања максимално дођу до изражаја (индивидуални и групни 
облик; проблемска, индивидуализована и други облици наставног рада). Наставник треба да 
упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, приручницима, 
алатима и инструментима, као и да сачине записе, анализе, закључке и сл.  

 

ПРИПРЕМНИ И ДОПУНСКИ РАД  
  

Припремни рад се остварује за ученике који полажу матурски, разредни или поправни 
испит и за ванредне ученике.  

Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању 
образовно-васпитних садржаја у редовној настави. Наставнику је за допунску наставу предвиђен 
фонд од 1 часа недељно или 35 годишње. План и програм рада у оквиру допунске наставе 
сачињава предметни наставник.  

  
Циљ: омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја 

да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес.  
  

Задаци:  
- 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.  

  
Објашњење за реализацију  
  

Пре издвајања ученика за допунски рад треба утврдити узроке и тешкоће које ученици 
имају у савлађивању градива. У самом идентификовању ученика за које треба организовати 
допунски рад учествују предметни наставник, одељењски старешина, родитељ, а према потреби 
и школски психолог.  

Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја неких 
наставних подручја (предмета), допунским радом се обухватају:  
- ученици који долазе из других школа, а поготово из других држава, с обзиром на то да се 
програми разликују;  
- 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 подручја (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.  
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Допунски рад треба, по правилу организовати у току читаве наставне године, с тим што за 
неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време, што зависи од узрока 
заостајања и потребног времена за савлађивање садржаја програма неких наставних подручја у 
редовној настави.  

Припремни рад се организује када се укаже потреба, за предмете који нису заступљени у 
настави па је потребно припремити ученике за разредни, матурски и поправни испит.  

Приликом планирања допунског рада мора се водити рачуна о следећем:  
- један ученик, који заостаје у савлађивању садржаја из више предмета може бити укључен 
у додатни рад истовремено само из два предмета;  
- допунски рад организовати са групом ученика или са појединим ученицима, и водити 
рачуна о узроку заостајања ученика и природе садржаја програма појединих предмета; - група 
ученика за допунски рад може се образовати у оквиру једног одељења или у оквиру једног 
разреда;  
- групе по правилу, треба да обухватају оне ученике који имају исте проблеме и тешкоће у 
савлађивању садржаја неких предмета;  
- састав појединих група не треба да буде сталан у току читаве године, будући да неки 
ученици који отклоне пропусте које су имали у праћењу напуштају их, а да се у њих укључују неки 
нови ученици;  
- оријентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, водећи рачуна при 
томе да се допунски рад може одржати у оквиру једног или два часа недељно.  

Трајање допунског рада се мора еластичније организовати. У зависности од пропуста у 
знању, нивоа усвојености градива, тежине наставне теме, 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, ређе или чешће у току школске године.  

Припремни рад се организује када се укаже потреба, за предмете који нису заступљени у 
настави па је потребно припремити ученике за разредни, матурски и поправни испит. Недељни 
фонд припремног рада за испите за наставнике је по један час или 38 часова годишње, а за 
завршни и матурски испит је 88 годишње.  

  
ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД  
  

Циљ друштвено-корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом 
самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену, доприносе 
стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници. 
Задаци:  
- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове рада 
задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине;  
- стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој ученик учи, 
ради и живи; развој и неговање урбане и комуналне културе;  
- развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у акцијама 
и активностима друштвено-корисног рада;  
- развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне 
културе ученика и спремности за сарадњу.  
  
Садржаји и облици рада:  
  
- одржавање школског простора: уређење учионице; уређење заједничких просторија 
(хол, степениште, сале, библиотека, терена за физичко васпитање и спорт);  
- неговање зеленила у згради и ван ње (расађивање, неговање цвећа, дрвећа, украсних 
биљака);  
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- уређивање и одржавање простора за одмор у згради и ван ње.  
- услужне делатности: рад у припремању и издавању школског листа; рад у школској 
библиотеци; дежурство у школи на улазу током трајања наставе, приликом појединих акција, 
приредби, такмичења, смотри и др.  
- Израда украсних и употребних предмета: тканине, коже, вуне, керамике, стакла, метала, 
глинамола, пластике и гипса; израда паноа и зидних новина; израда шема, графикона и других 
наставних учила.  
- Хуманитарне и друге активности: добровољно давање крви; отклањање последица од 
елементарних непогода; сакупљање књига за школску библиотеку; акције сакупљања 
добровољног новчаног и другог прилога за оболеле или пострадале; акција "Друг-другу";   
- приредба за децу радника школе поводом Нове године;  - сакупљање секундарних 
сировина (стара хартија, флаше...).   
- Акција на територији месне заједнице: сарадња и помоћ предузећима (уређење, 
озелењавање терена, укључивање у производњу и сл.);   
- чишћење снега; учешће у акцијама пошумљавања, озелењавање и слично; остале 
активности на молбу месне заједнице;  
- Активности по избору школе: све активности које нису обухваћене претходним целинама 
а покажу се као друштвено и педагошки оправдане (активности везане за професионално 
оспособљавање и сл.).  
  
Објашњење за реализацију  
  

Понуђени оријентациони програм свака одељењска заједница треба да донесе свој 
програм активности, водећи, при томе рачуна о следећем:  
- да ученици одељења узму учешће у планирању и програмирању друштвено-корисног 
рада;  
- да понуђене активности буду још више конкретизоване зависно од својих услова и 
интересовања;  
- да се активности равномерно расподеле по месецима;  
- да се оријентационо предвиди број часова за сваку целину;  
- да се предвиде сарадници, наставници и други субјекти који ће учествовати у реализацији 
задатака;  
- да се планира онолико активности колико ученици могу да ураде како ова активност не 
би ишла на штету наставе.  

Непосредним планирањем и припремањем конкретне активности треба обухватити 
следеће: утврђивање трајања рада, места рада, састава и броја група, конкретног задужења за 
групу, одговорног ученика групе, резултати који се очекују по обављеном послу, анализе 
остварених резултата, појединци који су највише допринели, али и истицање оних који нису 
испунили очекивања.  

 
 

1. Испити у школи се полажу по предметима и разредима за редовне и ванредне ученике и 
то:  
• разредни  
• поправни  
• завршни испит за завршне разреде у трогодишњем трајању  
• матурски испит за завршне разреде у четворогодишњем трајању  
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Организација испита, спровођење, начин полагања и испитни рокови регулишу се Правилником 
школе о испитима редовних и ванредних ученика и Правилником школе о полагању завршног и 
матурског испита.  

• За редовне ученике,поправни испитни рокови за завршне испите су у јунском и 
августовском року, а за остале разреде само у августовском.  

• За ванредне ученике испитни рокови су : новембарски, јануарски, апилски, јунски и 
августовски испитни рок.  

• За завршни или матурски испит, за ванредне ученике, постоји  јануарски, јунски и 
августовски испитни рок, а за редовне ученике само јунски и августовски.  

• За ванредне ученике рок за пријављивање испита је 5. у месецу, а полагање испита од 
15. у месецу.  

 

V  ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈЕ, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА  

  

Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као 
изборног предмета, развија способност за препознавање проблема, вештине планирања 
акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче самоиницијативу и 
предузетнички дух ученика.  
  
Циљ 1: РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  
Активности:  

1. Анализа поштовања права ученика;  
2. Дебате о друштвеним проблемима (дискриминација и сл);  
3. Обрада теме: Толеранција  

Носиоци активности:  
1. Наставници грађанског васпитања на часовима редовне наставе у II разреду;  
2. Наставник социологије (у оквиру редовне наставе III разред), наставници економске 

групе предмета у редовној настави, наставници српског језика и књижевности; 
3. Одељењске старешине, педагог. 

  
Циљ 2: РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНЕ ПЛАНИРАЊА АКЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА  
Активности:  

1. Израда плана акције, нацрта пројекта и реализација пројекта у оквиру наставе ГВ за II 
разред;  

2. Израда годишњег плана рада Ђачког парламента;  
3. Подстицање на праћење сајтова на којима се објављују конкурси за ђачке пројекте;  
4. Реализација програма предмета Предузетништво.  

Носиоци активности:  
1. Наставници Грађанског васпитања;  
2. Председники Ученичког парламента уз подршку директора и стручног сарадника;  
3. Педагог,  социјални  радник,  наставници  Грађанског  васпитања, други 

 предметни наставници.  
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Циљ 3: РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНЕ ЗА ТИМСКИ РАД И КОНСТРУКТИВНУ КОМУНИКАЦИЈУ  
Активности:  

1. Групни облик рада у оквиру обавезне и изборне наставе;  
2. Радионице за ученике (три радионице на тему тимског рада);  
3. Радионице за ученике (три радионице на тему асертивности);  
4.   Радионице за ученике (конструктивна комуникација);  
5.   Реализација програма предмета Предузетништво.  

Носиоци активности:  
1. Предметни наставници;  
2. Одељењске старешине, психолог;  
3. Наставници грађанског васпитања у I разреду;  
4.   Предметни наставник предмета Предузетништво.  

  
Циљ 4: ПОДСТИЦАЊЕ САМОИНИЦИЈАТИВЕ УЧЕНИКА  
Активности:  

1. Подршка акцијама Ђачког парламента;  
2. Израда пројеката и аплицирање код донатора;  
3. Похваљивање ученика који покрећу иницијативе за школске акције.   
4. Реализација програма предмета Предузетништво.  

Носиоци активности:  
1. Предметни наставници, стручни сарадници  и директор према својим личним 

компетенцијама и афинитетима;  
2. Наставничко веће на предлог одељењског старешине;  
3. Предметни наставник предмета Предузетништво.  

  
Циљ 5:  РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА УЧЕНИКА  
Активности:  

1. Пружање помоћи у организовању хуманитарних и других акција   
2. Радионице за ученике (три на тему лидерство);  
3. Реализација програма предмета Предузетништво.  

       Носиоци активности:  
1. Наставници, стручни сарадници, директор;  
2. Одељењске старешине, педагог;  
3.  Предметни наставник предмета Предузетништво.  
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VI  ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ  
   

 Школа ће у оквиру културне и јавне делатности, остваривати значајни део свог 
образовноваспитног рада. Ове облике рада, оствариваће кроз сарадњу са друштвеном 
средином и радним ороганизацијама, са циљем организованог деловања на друштвену 
средину и обрнуто.  
    
У том смислу, планирани су следећи садржаји рада:  

1. Коришћење услова које пружа друштвена средина:  
• Посета позоришним и биоскопским представама;  
• Посета музеја, изложби, уметничких галерија;  
• Коришћење спортских терена;  
• Коришћење библиотеке (упућивање ученика на коришћење књига из градске 

библиотеке);  
• Учешће на сусретима, смотрама и такмичењима.   

 
2. Упознавање друштвене средине са резултатима васпитно-образовног рада:  

• Организовање изложбе у холу школе, литерарне, ликовне, стручне, 
самосталних радова ученика, урађених за време практичне наставе, а све то 
биће разврстано планом током целе школске године, поводом пригодних 
празника и датума;  

• Јавни наступи: такмичења, културно-уметнички програм, спортске 
манифестације, прославе итд.  
 

3. Сарадња са предузећима  
• У  оквиру практичне наставе, школа сарађује са предузећима: „Ауто 
центар Мидић“ Рума, „Ауто Југослав“ Путинци, „ДОО Нова Будућност“ 
Жарковци, „Ауто сервис Горан 022“ Рума, „Ауто сервис Бојчић“ Ириг, „Ауто 
сервис Галић“ Платичево, „Ауто сервис Винчић“ Рума, „АМК“ Рума, „Ауто сервис 
Горан 022“ Рума, „Аутоцентар Шијак“ Рума, „Ауто сервис Ђорђевић“ Рума, „Ауто 
сервис Керкез“ Рума, „ЗР Данкулов“ Рума, „Ауто сервис Радосављевић“ 

Сремска Митровица, „ДОО Елит“ Рума, „Доо Фелт“ Рума, „Доо Рапид“ Рума, 
„ДОО Евротом“ Рума, „ДОО Румекон“ Рума, „ДОО Јерковић“ Жарковци, „ДОО 
РВ Провар“ Рума, „Hutchinson“ Рума, „ДОО Финанс“ Рума, „ДОО Steel export “ 
Хртковци, „ДОО Јети“ Рума, „ЗР Фриго-Бел“ Вогањ, „ДОО Фриготерм“ 

Краљевци, „ДОО Фриго Жика“ Рума, „Аlbon enginering & manufacturing“ Рума, 
„ЗТР Фригоелектро“ Рума, „Алфасофт“ Рума, „АД Фадап“ Врдник, „ДОО 
Трелеборг“ Рума, „ДОО Фрезал“ Рума, „Електродистрибуција“ Рума и др.   

Сарадња са предузећима, огледа се у учешћу ученика и наставника у реализацији 
одговарајућих производних програма, према степену обучености ученика и оспособљености 
за рад као и упознавање предузећа са најзначајнијим достигнућима школе (изложбе, смотре, 
школске свечаности). 
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У току школске године, школа ће организацију образовно васпитног рада, ускладити тако да 
има карактер културне и јавне делатности, при чему ће посебно обухватити следеће 
активности:   
 

Р.Бр.  Активности  Време реализације  

1.  Спортске активности  У току школске године 

2.  
Обележавање значајних историјских и државних 
празника  

По календару 
образовно- васпитног 

рада за школску годину  

3.  Прослава Дана школе  Април  

4.  
Сарадња са  другим средњим школама такмичења, 
сусрети  

У току школске године  

5.  Књижевне вечери, изложбе, музеји  У току школске године  

6.  Биоскопске и позоришне представе  У току школске године  

7.  Сарадња са стручњацима за одговарајуће теме  У току школске године  

8.  Сарадња са предузећима  У току школске године  

9.  Сарадња са НВО  У току школске године  

10.  
Укључивање у акцију очувања еколошки здраве 
средине.  

У току школске године  

  

  

  

 

 

 

VII  ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

  

У остваривању образовно-васпитног процеса  рада Школе, значајно место у 

осмишљавању слободног времена ученика и њиховог креативног и мисаоног ангажовања, имају 

ваннаставне активности.  

Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, Школа планира, према 

захтевима постављеним Законом, програмским основама васпитног рада Школе и својим 

могућностима, различите ваннаставне активности. Обим реализације ових активности у многоме 

зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите 

садржаје задовоље своја интересовања, стекну нова знања и добију нешто више од Школе него 

што је само знање садржаја наставних предмета. Слободне активности које организује школа 

спроводе се кроз рад у различитим секцијама. На основу увида у интересовање ученика (на 

почетку школске године) за рад у појединим секцијама, треба извршити избор, време и облике 

слободних активности. 
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Време  Садржај, активности  
Носиоци и 

сарадници  Начин и исходи  

IX  

  

  

  

  

  

X  

Прикупљање потребних података 

о формираним секцијама (број и 

списак ученика  

и годишњи план рада секција)  

  

Предметни 

наставници и  

наставници који 

су задужени за  

рад секције и 

ученици  

Предметни наставници и 

наставници који су задужени за 

рад секције прикупиће бројно 

стање ученика и заинтересоване 

ученике  у складу са Годишњим 

планом рада секције, упознаће са 

планом рада за школску годину.  

XI  

  

Подршка  наставницима у 

погледу побољшања рада у 

ваннаставним активностима  

Директор 

наставници,  

струни сарадници  

На основу прикупњених 

података од стране наставника и 

кроз разговор са ученицима 

носиоци активности ће  помоћи  

својим ангажовањем у циљу 

побољшања извођења 

слободних активности ученика.  

XII  

Извештај и анализа рада 

слободних активности ученика на 

крају првог полугодишта за 

школску годину   

Наставници 

задужени за рад 

секција  

На основу предатих података од 

стране наставника анализираће 

се  рад секција у току првог 

полугодишта   

I  
Ангажовање ученика поводом 

обележавања Светог Саве  

Наставници 

који су 

ангажовани у 

раду секција  

Припреме пригодног програма и 

помоћ наставницима који су 

ангажовани у раду.  

II  

  

III  

Учешће  у припреми Дана школе   

  

Прикупљање података о 

учешћима на такмичењима  

Наставници 

који су 

ангажовани у 

раду секција  

Припреме пригодног програма и 

помоћ наставницима који су 

ангажовани у раду.  

IV  

  

  

V  

Анализа рада секција у оквиру  

Стручних већа  

Чланови 

стручног већа и  

ангажовани  

наставници у 

раду секција  

На основу добијених извештаја 

од стране наставника који су 

ангажовани у раду секција  и 

прикупљених података чланови 

Стручних већа саставиће 

извештај о учешћу секција у 

планираним програмима. 

VI  

 Анализа извештаја рада о  

реализацији слободних 

активности ученика за школску 

годину.  

Давање предлога за унапређење 

рада секција  

Наставници 

задужени за рад 

секција  

Стручна већа и Наставничко 

веће на основу анализе 

предложиће смернице за даљи 

рад  и унапређење рада секција у 

наредној школској години.   
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VIII    ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА  
  

Рад на каријерном вођењу ученика има за циљ оспособљавање ученика за доношење 
одлуке о даљем образовању и избору будућег позива, као и  оспособљавање  за даљи каријерни 
развој и активно управљање каријером.   

Кроз редовну наставу и ваннаставне активности школа тежи да подстакне развој 
интересовања, формирање правилних ставова према раду, развијање културе рада и 
професионалне етике, оспособи ученике за критичко процењивање резултата свог и туђег рада 
и  развија свест о повезаности и целисходности рада.    

Врло је важно да ученик упозна себе и своје могућности, препозна и разуме своје циљеве 
и тежње, научи да прикупља инфомације о свету рада и путевима каријере, преиспитује 
усклађеност својих способности са захтевима занимања, посвети се активностима и преузме 
одговорност за своје одлуке.  

Како би остварила наведене циљеве, школа предузима више општих активности које 
прожимају целокупни образовно-васпитни процес и специфичне активности директно усмерене 
на информисање, саветовање и развој вештина.   

Школа оганизује Тим за каријерно вођење који планира, реализује и прати реализацију 
активности у овој области. На годишњем нивоу подршка се планира на основу резултата 
истраживања потреба ученика за подршком и усмерава се на подручја: самопроцене и развоја, 
информисање о високошколским установама и путевима образовања, информисање о  
занимањима и путевима каријере, развој пословних вештина.  

  

 САМОПРОЦЕНА И РАЗВОЈ  

-  Радионице усмерене на развој социјалних вештина и вештина саморегулације  

-  Едукација у области метода и техника успешног учења  

-  Индивидуално саветовање психолога и педагога  

-  Тестирање ученика за потребе професионалне оријентације и саветовања  

-  Подстицање ученика на активно учење и преузимање одговорности у процесу учења и 
вредновања резултата у редовној настави  

-  Реализација наставе Грађанског васпитања  

-  Неговање и развој талената ученика кроз укључивање у секције и додатну наставу  

-  Подстицање укључивања ученика у културне и слободне активности  

-  Прилагођавање наставе  за ученике који се истовремено школују у уметничким школама 
или се активно баве спортом  

-  Афирмисање и промовисање успеха ученика  

 ИНФОРМИСАЊЕ О ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА  

-  Представљање факултета и високих школа у школи  

-  Посете факултетима и високим школама  

-  Посете сајмовима образовања  

-  Едукација о употеби интернета у сврху прикупљања информација  

 ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И ПУТЕВИМА КАРИЈЕРЕ  

-  Упознавање са биографијама успешних људи  

-  Разговори са припадницима различитих професија  

-  Посете радним местима  

-  Истраживање тржишта рада  
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 РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ВЕШТИНА  

-  Укључивање ученика у едукације у области писања биографије и мотивационих писама, 
разговора са послодавцима и начину пријављивања за посао, пословне комуникације и 
понашања  

-  Подстицање предузетништва младих  

-  Едукације у области вештина презентовања и промовисања  

  
Програм Каријерног вођења и саветовања поред Тима за каријерно вођење реализују 

педагошко-психолошка служба и предметни наставници. Школа сарађује са Удружењима и 
Центрима који у склопу својих пројеката као спољњи партнери могу реализовати део Програма 
и високошколским установама које организују радионице и едукације за ученике средњих 
школа. Од посебног значаја је укључивање родитеља у реализацију дела програма који се 
односи на информисање.  
  

IX  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
  

Циљ  васпитања и образовања за заштиту и унапређивање животне средине јесте:  
• да се у складу са друштвеним захтевима и достигнућима савремене науке и праксе обезбеди 

стицање основних знања и умења ученика;  
• да се ученици активно укључе у решавање практичних проблема на заштити и унапређивању 

животне средине;  
• да ученици упознају основне еколошке процесе и законитости које се дешавају у животној 

средини, различите утицаје који нарушавају његову природну равнотежу, као и последице 
које из тога произилазе;  

• да ученици схвате да је процес деградације животне средине историјски настао у одређеној 
географској средини, чија је последица економско осиромашење животне средине;  

• да ученици стекну и поседују рационалан став према искоришћавању природних богатстава, 
да стекну навике и културу у односу према животној средини;  

• да ученици овладају основним практичним знањима која ће применити у различитим  
активностима за заштиту и унапређивање животне средине.  

  

АКТИВНОСТИ  
НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ  

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Упознавање ученика на часовима ОС и ОЗ са 

значајем очувања школске имовине и 

одржавања хигијене у школи и ван ње  

Одељењски старешина  Током школске године  

Рад ученика еколошке секције на очувању 

радног и животног окружења  

Наставник задужен за рад 

секције  
Током школске године  

Сарадња са НВО у оквиру пројеката за 

подизање свести о очувању животне 

средине   

Представници НВО  Током школске године  

Акција уређења учионица и школског 

дворишта  
Наставници и ученици  Март, април  

Обележавање важних еколошких датума Наставници и ученици Током школске године 

Учешће у активностима рециклаже 

електронског отпада  
Ученичка компанија  Током школске године  
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• Важни еколошки датуми;  
  

16. септембар  Светски дан заштите озонског омотача  

4. октобар  Светски дан заштите животиња  

4. новембар  Светски дан климатских промена  

21. март  Светски дан шума  

22. март  Светски дан заштите вода  

23. март  Светски дан метеорологије  

7. април  Светски дан здравља  

22. април  Светски дан планете Земље  

31. мај  Светски дан борбе против пушења  

5. јун  Светски дан заштите животне средине  

  
X  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ 

    ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД  

    ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  

  

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја за примену 

посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Правилника о 

поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности („Службени гласник РС“, бр.65/2018) наша школа ће 

реализовати превентивне активности и унапређивати процедуре које се односе на заштиту деце 

од дискриминације и насиља. До сада, у циљу заштите деце од  дискриминације, насиља и 

повећање њихове безбедности, Техничка школа је донела и примењивала следеће правилнике:  

• Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,  

• Правилник о понашању у школи,  

• Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика,  

• Правилник о оцењивању ученика,  

• Протокол о поступању у одговору на насиље и занемаривање,  

  

Примена ових правилника и казне за непоштовање допринеле су повећењу сигурности и 

безбедности деце у школи. Од 2001. године Техничка школа има школског полицајца који је у 

свом домену  доприноси смањењу ризика од насиља.   

Школа од 2006/2007. Године има уграђен интерни видео надзор, а од 2003/2004. сигурносни 

аларм који је повезан  са локалном ПУ-ом.   

У школи су се реализовали превентивни програми кроз трибине, радионице (Промоција хуманих 

вредности) и наставу Грађанског васпитања (I разред), а Ученички парламент је планом за сваку 

школску годину одржавао састанке на којима се говорило о повећању безбедности у школи, а 

школском полицајцу и управи школе су предочавани могући извори несигурности и 

небезбедности.  

Управа школе је на Наставничким већима, у сарадњи са Саветом родитеља, анализирала стање 

у свакој школској години и доносила и реализовала мере које су захтевале конкретне ситуације.  
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања образује директор 

школе.  

У циљу даљег унапређења и поступака и мера за заштиту деце планиране су следеће мере и 

активности:   

 

 

Циљеви  Садржај активности  
Начин реализације и 

реализатори  

Временска 

динамика  

ПРЕВЕНЦИЈА  

1. Повећање  компетенција 

наставника, ученика и 

родитеља за 

препознавање насиља, 

злостављања и 

занемаривања у школској 

средини  

Упознавање наставника, 

ученика и родитеља са 

законским одредбама; 

појмовима насиља, 

занемаривања, 

злостављања и основним 

принципима деловања у 

школској средини  

Презентација за наставнике (тим 

за заштиту ученика од насиља).   

Презентација за ученике  

(одељењски старешина)   

Презентација за родитеље (тим 

за заштиту ученика од насиља)  

Септембар, 

октобар  

2. Упознавање родитеља и 

ученика са поступцима и 

процедурама за заштиту 

од насиља, злостављања и 

занемаривања у школској 

средини  

Информисање о улогама 

и одговорностима 

наставника, чланова 

школског тима за 

заштиту ученика  од 

насиља, злостављања и 

занемаривања.  

Упознавање наставника, 

ученика и родитеља са 

процедурама.  

Презентација и писани 

материјал, чланови 

тима  

Новембар  

3. Неговање  сарадње, 

разумевања и међусобне 

помоћи између ученика  

Обрада тема:  

Пријатељство;  

Толеранција;  

Вредности,медијација  

Радионице за ученике, 

наставници грађанског 

васпитања, ученици 

едукатори, стручни 

сарадници  

Током 

године на 

часовима 

одељењске 

заједнице и 

часовима 

Грађанског 

васпитања  

4. Унапређивање вештина 

комуникације између 

ученика и наставника и 

ученика  

Конструктивна 

комуникација; Решавање 

конфликта, медијација  

Радионице,  

наставници грађанског 

васпитања,  ученици 

едукатори,  стручни 

сардници  

Током 

године  

5. Организовање разговора, 

трибина, израда постера 

са порукама против 

насиља   

Дискусије, трибине, 

изложбе  

Чланови тима, 

наставници грађанског 

васпитања  

наставници ликовне културе  

Током 

године  

6. Анализа стања у школи на 

састанцима Ученичког 

парламента  

Дискусија  
Чланови тима, школски 

полицајац  

Током 

године  
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ     

7. Праћење и 

евидентирање врста и 

учесталости насиља у 

нашој школи  

Постављање сандучића и 

добијање информација о 

насиљу  

Чланови тима, одељењске 

старешине,  стручни 

сарадници, школски 

полицајац  

Током 

године  

8. Спровођење стратегија и 

процедура  

• процена нивоа ризика  

• заустављање насиља  

• заштитне мере  

• информисање 

надлежних служби  

• праћење ефеката 

предузетих мера  

Чланови тима,  одељењске 

старешине,  стручни 

сарадници, школски 

полицајац  

Током 

године  

9.  Саветодавни рад  

Саветодавни рад са 

ученицима који се 

обрате за помоћ, савет  

Чланови тима, одељењске 

старешине,  стручни 

сарадници  

Током 

године  

  

  

XI   ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА  

ЦИЉ   
Циљ школског спорта јесте да разноврсним активностима допринесемо интегралном развоју 
личности ученика, развоју моторичких способности, усавршавању и примени моторичких знања, 
умења и вештине стеченана часовима физичког васпитања и изабраног спорта. Могућност да сви 
ученици доживе такмичарски атмосферу, победу, пораз и  дружење са својим вршњацима на 
спортским теренима.  
  
ЗАДАЦИ  

• подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела  
• развој и усавршавање моторичких способности  
• стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских 

знања неопходних за њихово усвајање  
• формирање морално-вољних квалитета личности  
• оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним 

условима живота  
• стицање и развијање свести о здрављу, чувању здравља и заштити природе и животне 

средине.  
  
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  

• усмерени развој моторичких способности  
• усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика  
• примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру и такмичење)  

задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем итд.  
• естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности  
• усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.  

  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

• Рад по групама, индивидуални, групни и фронтални рад  
• Приказивање стечених знања са часова физичког васпитања и изабраног спорта  
• Такмичење спровести у сали за физичко васпитање, на спољашњим спортским теренима и у 

учионици  
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• Пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена  
• О мерама безбедности регуларности такмичења, суђењу, вођењу записника брину носиоци 

активности  
У склопу активности школског спорта одржаваће се секције из следећих спортова  и то у 

четири квартала (сваки квартал траје два месеца и у њему ради једна од секција по утврђеном 

распореду):  

 Септембар, октобар                            кошарка,  

  Новембар, децембар     одбојка  

 Јануар, фебруар, март    мали фудбал  

 Април, мај, јун      рукомет, атлетика  

Редослед рада спортских секција условљен је датумом одржавања спортских такмичења 

(општинских, градских, републичких) и биће накнадно, у току школске године, дефинисан.  

  

 Садржај рада  Време  

▪  
▪  
▪  
▪  

договор око термина одржавања кошаркашке секције 

формирање спискова заинтересованих  

вежбе за развој спретности, снаге, брзине и издржљивости 

окретност и равнотежа  

септембар  

▪  
▪  
▪  
▪  

 рад на елементима кошаркашке технике и њихово усавршавање 

ситуациона игра пет на пет  

ситуациона игра у синглу и дублу  

формирање екипе за општинско такмичење  

октобар  

▪  
▪  
▪  
▪   

договор око термина за одржавање одбојкашке секције 

формирање спискова заинтересованих  

вежбе за развој спретности, снаге, брзине и издржљивости окретност и 

падови   

новембар 

▪  
▪  
▪   

рад на елементима технике у одбојци и њихово усавршавање 

рад на тактици (комбинације и систем одбране и напада) 

формирање екипе за општинско такмичење   

децембар  

▪  
▪  
▪  
▪   

договор око термина одржавања фудбалске секције 

формирање спискова заинтересованих  

вежбе за развој спретности, снаге, брзине и издржљивости окретност 

и равнотежа   

јануар  

▪    рад на елементима технике и њихово усавршавање тактичка 

припрема   

фебруар  

▪   припремне утакмице усавршавање 

технике  
март  

▪  
▪  
▪  
▪  
▪   

договор око термина одржавања рукометне секције 

формирање спискова заинтересованих  

вежбе за развојспретности, снаге, брзине и издржљивости 

договор око термина одржавања атлетске секције 

формирање спискова заинтересованих  

април  

▪  
▪  
▪   

упознавање са атлетским дисциплинама 

рад на техници трчања ситуациона 

рукометна игра  

мај  

▪  ревијалне утакмице у свим спортовима  јун  
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XII   ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  

  

Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са Канцеларијама за младе у 
јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део Школског 
програма и део Развојног плана школе. Школа прати и укључује се у дешавања на територији 
јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин 
сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. Сарадња са локалном 
самоуправом садржи следеће активности:  

• учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије, 
изложбе, одржавање споменика и др) ;  

• организовање акција у широј друштвеној средини уз учешће ученика;  
• учешће ученика на састанцима Канцеларије за младе - Рума;  
• укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска дешавања  и друге 

организације у локалној средини, као и обезбеђивање могућности да те организације имају 
своје секције у школи, акцију  добровољног давања крви, пружања помоћи старима, акције 
Црвеног крста и друге акције које се организују у друштвеној средини;  

• сарадња са локалном самоуправом на побољшању заштите и безбедности ученика и 
запослених, на побољшању материјалних услова рада школе и др.  

• Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу. 
 

 
XIII  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

  

Реализација васпитних задатака школе у великој мери зависи од квалитета сарадње 

школе и родитеља. Ова сарадња огледа се у пружању помоћи родитељима за што успешније 

остваривање васпитне улоге породице као и у ангажовању родитеља у реализацији васпитних 

задатака школе.   

Сарадња са родитељима одвија се путем разноврсних облика рада као што су:  

родитељски састанци, групни разговори, индивидуални контакти, дан пријема за родитеље, 

Савет родитеља.   

У циљу укључивања родитеља у живот и рад школе, на почетку школске године 

одељењски старешина упознаје родитеље са правилима организације рада школе, Годишњим 

планом рада, Програмом активности одељењске заједнице и предлогом правила о понашању 

ученика, запослених и родитеља ученика.   

Укључивање родитеља у живот и рад школе обухвата: учешће родитеља у остваривању 

програма слободних активности, друштвено-корисног рада, организацији програма културне и 

јавне делатности школе (посебно школских свечаности), спортских активности и других 

манифестација од значаја за афирмацију школе или генерацију ученика.   

Најуспешнији вид сарадње остварује се индивидуалним контактима одељењског 

старешине и родитеља. Одељењски старешина настоји да успостави што ближе и чешће контакте 

са родитељима ученика, упозна породичне прилике и услове рада ученика, прикупи податке о 

интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју ученика, сазнања о њиховим 

интересовањима и потребама. Прикупљени подаци омогућавају одељењском старешини да  

 



Средња техничка школа „Миленко Брзак – Уча“ Рума 

Школски  програм  2021 – 2025                                                                                                             24 

 

 

родитељима пружи најцелисходнију помоћ у остваривању васпитне функције породице и упути 

их у избор одговарајуће литературе о родитељству.  

Успостављање сарадње одељењских старешина и родитеља посебно је важно када су у 

питању ученици који имају проблеме у школском напредовању и понашању.  У школи ради 

Педагошко-психолошка служба која учествује у развијању сарадње школе са породицом и 

пружању подршке васпитним компетенцијама родитеља, саветовању и усмеравању родитеља 

чија деца имају тешкоће у савладавању наставног програма, развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме прилагођавања и понашања.  

 Благовремено сагледавање узрока као и предузимање заједничких активности и 

појачаног васпитног рада помаже у превазилажењу тешкоћа у развоју, учењу и понашању 

ученика.  

  

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА   

• Припрема и реализује родитељске састанке као облик групне сарадње са родитељима 

(информише родитеље о захтевима које поставља школа  пред ученике, о резултатима које 

постижу  ученици, предлаже родитељима облике заједничког рада на побољшању резултата 

ученика, рада, понашања и  развоја ученика)  

• Иницира и укључује  родитеље у реализацију појединих делова програма  рада школе 

(професионална оријентација, заштита  и  унапређивање здравља ученика и животне  

средине,  културне и друге активности школе) и прихвата педагошки оправдане иницијативе 

родитеља  

• Ради са мањим   групама родитеља чија деца имају исте  проблеме  

• Индивидуално ради са родитељима  

• Ради на педагошко-психолошком образовању  родитеља у сарадњи са педагогом и  

психологом школе  

• Укључује педагога и психолога у сарадњу са родитељима  
  

ПЕДАГОГ  

• Организовање и учествовање на родитељским састанцима у вези са организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног рада.   

• Припрема и реализација родитељских састанака, трибина, радионица са стручним темама.  

• Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитнообразовни рад, 

односно настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада 

установе.   

• Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији.   

• Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о 

заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 

правилан развој ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе.   

• Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена ученика.   

• Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци.   

• Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету.   
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XIV   ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  
Школа може да планира и организује излете, екскурзије, на начин и под условима утврђеним 
наставним планом и програмом. Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора 
водити рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика.  
Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе. 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.  
  
Екскурзија траје:  

• за ученике I и II разреда до три дана;  
• за ученике III и IV разреда, до пет наставних дана.  

Ако је екскурзија организована у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у 
складу са Школским календаром и Годишњим планом  рада.  
  
Циљ екскурзија је:  

• упознавање са географским местима, насељима, пределима, културно - историјским 
споменицима;  

• упознавање са географским и економским објектима наведеним у програму екскурзија;  
• повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе;  
• развијање свести, информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем, као и 

подизање нивоа стручности и опште културе ученика;  
• подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације 

ученика.  
  

Задаци екскурзије:  
• повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини;  
• упознавање културног наслеђа према програму екскурзије;  
• развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује;  
• упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са традицијом;  
• упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на пропутовању;  
• развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, одговорности, 

поштења, самосталности и др.;  
• развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и 

изражавање лепог;  
• развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу 

унапређивања међуличних односа;  
• подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот;  
• развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима који се 

баве различитим професијама;  
• рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и спортске 

активности.  
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Екскурзија се изводи у складу са Правилником o организацији и остваривању екскурзије 
у средњој школи ("Службени гласник РС", бр.30/2019), а пожељно време реализације екскурзије 
је средина септембра месеца сваке школске године.  
Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно - васпитног 
рада и саставни су део Годишњег плана рада школе.  

Одељењска и Стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају 
Наставничком већу, ради разматрања и доношења. Екскурзија може да се изведе ако је Савет 
родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.  
Излети за ученике се изводе у изузетним случајевима уз одобрење директора школе и садржи 
све исте елементе као и екскурзија.  
  

 

XV   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.  

Основе програма безбедности и здравља на раду регулисане су у Закону о безбедности и 
здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/2005 91/2015 и 113/2017 – др. 
закон). 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. 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном 
процесу, а нису у радном односу у Школи, као и лица која се затекну у Школи ради обављања 
одређених послова, ако је Школа о њиховом присуству обавештена.  

Школа је дужна да обезбеди услове за организовање и спровођење безбедности и 
здравља на раду у складу с техничко-технолошким потребама, да запосленима и ученицима 
обезбеди рад и учење на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере 
безбедности и здравља на раду и да организује рад тако да обезбеди заштиту живота и здравља 
ученика, запослених и родитеља у циљу спречавања повреда на раду, професионалних обољења 
и обољења у вези с радом, имајући у виду посебну заштиту омладине, инвалида, заштиту 
запослених са здравственим сметњама и заштиту материнства.  

Запосленом такође се дају обавештења о условима рада, о правима и обавезама које 
произилазе из прописа о безбедности и здрављу на раду, утврђује се програм оспособљавања 
запослених и обезбеди оспособљавање запослених за безбедан рад, као и да се обезбеђује 
коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.  

Школа је дужна да приликом организовања рада и радног процеса обезбеди превентивне 
мере ради заштите живота и здравља запослених и да заустави сваку врсту рада која представља 
непосредну опасност за живот и здравље запосленог, у складу са Законом:  
- Превентивно и периодично се прегледа и испитује опреме за рад,  
- Средства и опрему за рад, електричне инсталације, грејање као и друге инсталације се 
одржавају редовно и правилно у исправном стању, у складу с техничким прописима и 
одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених, с тим да 
у току коришћења и евентуалног премештања на друго место рада, исте прегледа и проверава 
њихову исправност, 
-   Испитују се услова радне околине; 
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- Превентивно се обележавају критична места и места где је процењено да је смањена 
безбедност,  
- Превентивно се врши испитивање у радним и помоћним просторијама у којима се при 
раду евентуално користе штетне или опасне материје, ради спречавања повређивања 
запослених, као и утврђивања да ли радна средина одговара условима за продуктиван рад и 
здравље запослених.  
Испитивања обухватају:  
– микроклиму (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха);  
– хемијске штетности (гасови, паре, дим и прашина);  
– физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења);  
– осветљеност;  
– материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених (биолошке штетности), - 
Доноси се акт о процени ризика за свако радно место, и утврђен је начин и мере за смањење и 
отклањање ризика у облику којим се спречава повреда на раду, оштећење здравља или 
обољење запосленог,  
- Одређује се стручно лице из реда запослених с лиценцом у области безбедности и 
здравља на раду за спровођење поступка процене ризика,  
- Врши се теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при 
заснивању радног односа, премештају на друге послове, приликом увођења нове технологије, 
односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рада, затим се врши провера 
савладаности оспособљавања за безбедан и здрав рад,  
- За обављање послова безбедности и здравља на раду школа може да одреди једног или 
више од својих запослених 
-  Сва евиденција се чува у архиви  
- На видљивом и лако приступачном месту постављен је ормарић с прописаним 
санитетским средствима за пружање прве помоћи. Ормарић је са спољне стране обележен 
знаком црвеног крста.  

На ормарићу су назначени:  
– презиме и име запосленог задуженог за пружање прве помоћи,  
– број телефона здравствене организације, односно институције за пружање хитне 
медицинске помоћи,  
– надлежна служба инспекције и служба органа унутрашњих послова.  

Сви запослени су дужни да поштују прописе, а непоштовање одредаба Правилника о 
безбедности и здрављу на раду од стране запослених представља тежу повреду радне обавезе.   

Ово конкретније значи обавезу запослених и ученика 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.  

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,  
- ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада 

или других наставних и ваннаставних активности које организује школа.  
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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.  
  
Васпитање за хумане и одговорне односе међу половима.  
  

Задаци:  
- изграђивање свести да се однос мушкарца према жени и жене према мушкарцу јавља као 

природни однос човека према човеку;  
- формирање схватања да се човек као свесно стваралачко биће самопотврђује у извршавању 

својих права, дужности и одговорности не на основу полне припадности већ на основу 
способности и рада;  

- формирање става да је равноправност између полова могућа у друштвено-економским 
условима потпуне равноправности у свим областима живота: у раду, друштвеним и 
културним активностима;  

- васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, 
сузбијање предрасуда о инфериорности једног пола;  

- развијање другарских и пријатељских односа, међусобног уважавања и поштовања 
достојанства личности супротног пола;  

- развијање одговорности према себи и партнеру, спремности за слободно одлучивање о 
рађању деце, остваривање одговорног родитељства, неговање породичних односа и  
васпитање деце.  

  
Садржаји:  

  
- Хуманизација односа међу личностима различитих полова. Однос мушкарац-жена као 

природан однос човека према човеку. Хуманизација односа међу партнерима као израз 
хуманизације укупних међуљудских односа. Равноправност људи (мушкарца и жене) у свим 
областима живота: у раду, друштву, у породици и најинтимнијим односима.  

- Поштовање достојанства личности супротног пола и права на слободу одлучивања о 
интимној сфери живота, рађању, родитељству и међусобна одговорност у томе. Морални 
аспекти сексуалних односа.  

- Упознавање ученика са степеном физичке и психичке зрелости у доба адолесценције и 
њиховог јединства. Сексуалност као саставна компонента живота. Појава љубавног осећања 
(љубав психички, социјално и физички зрелих особа, спајање љубавних осећања са 
сексуалним и претварање у доживљај трајније љубави). Забављање, одговорност према 
партнеру и себи.  

- Однос према својој породици и узајамно поверење. Здравствене и друге последице 
прераног полног општења: рана трудноћа, побачај, тешкоће зрелог везивања и 
нестабилност осећања, венеричне болести.  

- Припрема за породицу и брак. 
-  Зрелост за брак и породицу (физичка, психичка и социјална зрелост).  
- Фактори који утичу на стварање срећне породице.  
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- Упознавање ученика са појавом трудноће, њеним током и припремама за материнство, 
односно одговорно родитељство оца и мајке.  

- Социолошки аспекти породице и брака: место породице у друштву: улога породице у 
васпитању деце, друштвена брига о породици као целини и заштита појединих њених 
чланова; односи у породици и браку, равноправност оба пола у правима и одговорностима, 
неговање емоционалних односа у породици; рађање жељеног детета; планирање 
породице, демографски развој и популациона политика, савремена контрацептивна 
средства; предбрачна и брачна саветовалишта и школе за родитеље.  

- Правни аспекти брака и породице: дефиниција породице и брака; законске одредбе о 
дужности и обавезама у породици и браку; патолошки односи у породици и негативне 
последице по партнере, децу и друштвену заједницу, развод као лек за поремећене односе 
у породици односно браку.  

Наведени садржаји служе као основа за избор. Они се остварују у оквиру свих облика 
васпитно-образовног рада обавезних и факултативних активности у школи али и у средини. 
Избор из садржаја се врши према потребама средине.  
 

XVI   ДРУГИ ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ  

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ УЧЕНИКА  
Рад у овој области одвијаће се у циљу изграђивања телесно, психички и социјално здраве и зреле 

личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и 

здравља других људи. Програм ових активности садржи упознавање ученика са потребом сталне 

бриге о здрављу и здравственом васпитању ученика. У реализацији овог програма примењиваће 

се активне методе рада: разговори, групни рад, предавања, радионице, изложбе и др. Задаци 

ће се остварити кроз следеће активности и садржаје:  

  

ВРЕМЕ  АКТИВНОСТИ  
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Током 

школске 

године  

Промовисање стила здравог живота приликом 

обраде појединих наставних јединица у 

редовној настави. Наставници ће обратити 

пажњу на остваривање здравстевно - васпитне 

фунције свог рада. У припремама за час ће 

нагласити  могућност реализације задатака из 

ове области.  

Предавања, 

разговор  

Предметни 

наставници, 

одељењске старешине  

Током 

школске 

године  

У оквиру наставе физичког васпитања редовно 

ће се радити на превентивно - компензацијском 

вежбању ради спречавања и отклањања 

телесних деформитета. Ученици се 

оспособљавају у самосталном неговању 

физичких способности, помагању раста, 

учвршћивању здравља.  

Предавања,  физичке 

активности  
Професори  

физичког васпитања  

Током 

школске 

године  

Реализација тема:  
1. Буди срећан - здрав  
2. Спорт и рекреација  

Предавања,  

презентације 

филмова  

Професори  

физичког васпитања  

новембар, 

април  
У сарадњи са Домом здравља биће организован 

систематски преглед ученика свих разреда.  

Контакти са 

Домом здравља,  

преглед ученика  

Стручни сарадници, 

одељењске старешине  
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март,  

април  

У сарадњи са стоматолошком службом у школи 

биће организован стоматолошки преглед 

ученика свих разреда  

Контакти са 

стоматолошком 

службом у школи  

Стручни сарадници, 

одељењске старешине  

II полугодиште  
На часовима одељењског старешине 

обрађиваће се и садржаји везани за превенцију 

болести зависности,организоваће се радионице.  

Предавања, 

разговор,  

дебате,  

радионице  

Стручни сарадници, 

Саветолвалиште за 

младе, НВО, Савет за 

превенцију при 

општини, одељењске 

старешине  

Током 

школске 

године  

Индивидуални и  саветодавни рад са ученицима 

и њиховим родитељима / старатељима, а по 

потреби и повезивање ученике са 

специјализованим службама.  

Разговор,  анализа и 
бележење  
података,  контакт 

са 

специјализованим 

службама  

Стручни сарадници, 

одељењске старешине  

Током 

школске 

године  

Организовање предавања и трибина и 

хуманитарних акција у сарадњи са Ученичким 

парламентом  
Договор,  предавања  

Предметни 
наставници, 
одељењске 
старешине,   
Ученички  парламент  

Током 

школске 

године  

Опремање, оплемењивање и одржавање 

учионичког и школског простора. Израда паноа 

и едукативних постера ради промовисања 

здравих стилова живота  

Консултације, 

набавка материјала, 

израда паноа  

Директор, предметни 

наставници, Ученички 

парламент  

октобар, 

април  
Организација акција добровољног давања крви  

Договор са  
Трансфузијом  

Стручни сарадници  

  

 
  

  

XVII   СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ  

Индивидуални образовни план за ученике са сметњама у развоју и  

инвалидитетом  

  

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је због сметњи у развоју, 
инвалидитета, социјалне ускраћености и  других разлога потребна додатна образовна подршка.   

Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за циљ оптимални развој  ученика 
и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и 
принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика. За сваког ученика 
појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се 
прилагођен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин 
рада који садрже:  

1) циљеве и исходе  образовно-васпитног рада;  
2) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете 

са образложењем за одступање;  
3) програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, 

а који кроз додатну подршку;  
4) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника 

образовно-васпитног рада;  
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5) дневни распоред активности часова наставе у одељењу;  
6) дневни распоред рада за стручњака који пружа додатну подршку и учесталост те 

подршке.  
Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог Стручног тима за 

инклузивно образовање. Тим за инклузивно образовање чине одељењски старешина, 
предметни наставник, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби педагошки 
асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје 
сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник, при планирању рада у 
одељењу, усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика.  

  

Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима  

 

За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује израду, доношење и 

остваривање индивидуалног образовног плана којим се врши проширивање и продубљивање 

садржаја образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за 

циљ оптимални развој  ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са 

прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба 

ученика. Индивидуални образовни план укључује:  

1) педагошки профил ученика, у ком су описане његове јаке стране и потребе за 

подршком;  

2) план индивидуализованог начина рада, којим се предлажу одређени видови 

прилагођавања наставе (простора и услова, метода рада, материјала и учила) специфичним 

потребама ученика и  

3) план активности, којим се предвиђени облици додатне подршке операционализују у 

низ конкретних задатака и корака и спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке 

активности.   

Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог Тима за 

инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику. Тим за пружање 

додатне подршке чине: наставник предметне наставе, стручни сарадник школе, 

родитељ/старатељ, а по потреби и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. 

Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник 

при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним образовним планом 

ученика, укључујући мере и активности предвиђене индивидуалним образовним планом. Он се 

остварује доминатно у оквиру заједничких активности у одељењу, а у складу са потребама 

ученика, на основу одлуке тима за пружање додатне подршке ученику, делом може да се 

остварује и ван одељења. Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни 

саветник.  
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Начин прилагођавања програма  

Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину  
  

У настави предмета од значаја за националну мањину (Историја, Музичка култура и 

Ликовна култура) изучавају се додатни садржаји који се односе на историјско и уметничко 

наслеђе одређене мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног годишњег 

фонда часова, обраде и додатне садржаје, обезбеђујући остваривање циљa предмета, 

стандарда постигнућа ученика  и дефинисаних исхода. Да би се ово постигло, веома је важно 

планирати и реализовати наставу на тај начин да се садржаји из културноисторијске баштине 

једне мањине не посматрају и обрађују изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим 

садржајима програма користећи сваку прилику да се деси учење које ће код ученика јачати 

њихов осећај припадности одређеној националној мањини. 

 

 

XVIII   ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛИ  

  
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
  

Одељењску заједницу ученика чине сви ученици једног одељења. Она је основни радни 
и самоуправни колектив ученика.  

Ученичке одељењске заједнице се конституишу на почетку сваке школске године 
избором одбора (руководства), договором о програму рада и избором представника у одбор 
заједнице ученика школе и друге органе.  

У одељењској заједници ученици остварују своја права и дужности непосредним 
учешћем у разним активностима на савлађивању програма васпитно-образовног рада и 
активностима у слободном времену, расправљањем, договарањем и одлучивањем о питањима 
значајним за појединце и заједнице.  

Функције одељењске заједнице су:  
- доношење програма и правила рада одељењске заједнице;  
- учествовање у планирању, припремању и реализацији теоретске и практичне наставе, 

слободних активности, изграђивање одговорног односа појединца и целе одељењске 
заједнице према постојећим и усвојеним обавезама и учешће у процени резултата, успеха и 
владања ученика;  

- организовање радних активности и акција којима одељењска заједница учествује у 
остваривању текућих задатака - програма друштвено-корисног рада, професионалне 
оријентације, општенародне одбране и друштвене самозаштите, здравственог васпитања, 
заштите и унапређивања животне средине, васпитање за хумане односе и међу људима, 
половима и одговорно родитељство;  

- разматрање актуелних друштвених питања из области друштвено-политичких и других 
збивања;  

- критичко и самокритичко разматрање рада и понашања сваког појединца, решавање 
неспоразума и изграђивање сарадничких односа међу ученицима и са наставницима;  

- организовање разноврсног друштвено-забавног, културног, рекреативног живота одељења.  
 

Уважавајући карактер и улогу ученика одељењских заједница у средњој школи, њени 
оквирни садржаји се могу поделити у неколико области:  
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а) унапређивање наставе и других активности ученика;  
б) чување здравља, хуманизација односа међу половима, заштита и унапређивање животне 
средине;  
в) развијање хуманости, солидарности, културе опхођења и понашања, усклађивање личних и 
друштвених интереса, брига о личној туђој и друштвеној имовини;  
г) развијање патриотских осећања према отаџбини и заједници народа света;  
д) организовање културно-забавних, спортских и других активности у слободном времену; 
правилно коришћење слободног времена;  
ђ) професионална оријентација;  
е) учествовање у одлучивању о питањима из домена права ученика која се разматрају на 
органима управљања и стручним органима школе.  

У школи функционишу одељењске заједнице којима руководи председник. У оквиру 
одељењских заједница разматрају се питања од значаја за одељење у целини, групу ученика или 
појединачног учника у вези са реализовањем наставног процеса, додатне подршке, васпитног 
рада. Подршку раду одељењске заједнице пружа пре свега одељењски старешина, али и 
директор и стручни сарадник, психолог. У одељењским заједницама развијају се социјалне 
вештине, функционисање у оквиру колектива, толеранција, солидарност, подстиче се 
коперативно учење, пружање помоћи и подршке ученицима који имају потребу за тим, развија 
другарство. Одељењска заједница бира два своја представника за Ђачки парламент школе.  
   

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  
  

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења. Радом Ђачког 
парламента руководи председник.   

Циљ рада Ученичког парламента је старање о поштовању права ученика у школи и 
унапређење квалитета рада школе.   

Задаци рада Ђачког парламента су:  
1) давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и 
директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану 
рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, 
избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим 
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима 
од значаја за њихово образовање;  
2) разматрање односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника и школског 
етоса;  
3) обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 
активностима Ђачког парламента;  
4) активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању рада школе; 
 5) предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.  

Паламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора.  
  
 
 
Садржај рада Ученичког парламента:  
  
1. Организовање јавних дискусија и дебата о питањима од посебног значаја за ученике  
2. Иницирање и спровођење акција којима се обогаћује културни и спортски живот школе  
3. Израда и реализација пројеката за унапређење услова рада школе  
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4. Израда и реализација пројеката за унапређење образовања и васпитања ученика у 
областима које нису заступљене обавезним наставним програмима  
5. Учешће у хуманитарним акцијама  
6. Промоција школе  
7. Промоција науке, културе и уметности . 
  
Начин спровођења програма Ученичког парламента  
  

Своје активности Ученички парламент спроводи самостално уз помоћ и подршку 
најкомпетенијих наставника за одређену област, директора, секретара, стручних сарадника, 
родитеља и локалне самоуправе. Ради унапређења свог рада Ученички парламент остварује 
сарадњу и са другим ученичким организацијама, пре свега у локалној средини, али и у држави, 
као и са организацијама цивилног друштва.  
 

 


