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АНЕКС 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“  

ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС 

 
 На основу Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.гласникРС“ 

бр.72/2009,52/2011 и 55/2013) и акционог плана тима за самовредновање након анализе 

садржаја школских докумената у односу на Закон, Школа доноси  Анекс школског 

програма. Овај Анекс предвиђа следеће допуне: 

1) Програм допунске и додатне наставе 

2) Програм школског спорта и спортских активности 

3) Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције 

других облика ритичног понашања 

4) Програм професионалне оријентације 

5) Програм здравствене заштите 

6) Програм социјалне заштите 

7) Програм заштите животне средине 

8) Програм сарадње са локалном самоуправом 

9) Програм сарадње са породицом 

10) Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

11) Начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-

васпитни рад 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Циљ:   Развијање личности ученика и његових потенцијала пружањем додатне 

подршке у складу са способностима ученика 

 Задаци: - помоћ ученицима који имају тешкоће у раду и учењу да постигну 

максимум у складу са могућносима  

- Помоћ даровитим ученицима да , додатним захтевима, развијају и 

надограђују свој таленат, способности и нтерсовања 

Начин реализације: 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА -укључивање ученика који 

имају тешкоће у раду и 

учењу 

-упознавање са тешкоћама и 

проблемима ученика 

-план рада допунске наставе 

- за поједине ученике израда 

- учитељи, наставници, 

одељенске старешине, 

педагог, педагошки асистент 



педагошког профила и 

индивидуалног плана 

подршке 

-укљушивање у рад 

педагошког асистента 

ДОДАТНА НАСТАВА -идентификација ученика ( 

мишљење наставника, 

одељенског старешине, 

родитеља, ученика) 

- припрема сложенијих и 

тежих задатака за ове 

ученике 

-укључивање ученика у рад 

секције предмета 

-укључивање ученика у 

школска такмичења 

- учитељи, наставници, 

одељенске старешине, 

педагог 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Циљ:  

Задаци: - развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности 

  -развијање свести о потреби развоја и неговања физичких способности 

  -превенција насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције 

Начин реализације: 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

НЕДЕЉЕ ШКОЛСКОГ 

СПОРТА 

По једна у сваком 

полугодишту::  

- Турнир у шаху 

- Турнир у стоном 

тенису 

- Турнир у одбојци 

- Турнир у малом 

фудбалу 

- У првом 

полугодишту 

гимнастика, у другом 

атлетика 

Директор, наставник 

физичког васпитања, 

представници Савета 

родитеља, локална заједница 

КРОС - Крос РТС-а 

- Пролећни крос 

- Уличне трке у Бачкој 

Паланци 

Директор, наставник 

физичког васпитања, 

одељенске старешине 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА 

- Организација 

општинског 

такмичења у малом 

фудбалу 

Директор, наставник 

физичког васпитања,  



УЧЕШЋЕ НА ШКОЛСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

- Такмичење у фудбалу 

- Такмичење у одбојци 

Директор, наставник 

физичког васпитања 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ - Одбојкашка секција 

- Мали фудбал 

Душан Јованов 

Милош Коматина 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

Циљ: Унапређивање квалитета живота деце/ученика 

Задаци: -стварање и неговање климе прихватања и толеранције 

-дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља 

-унапређивање компетенција  

-подршка деци која трпе насиље 

-рад са децом која врше насиље 

Начин реализације: 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

-стварање услова за 

нормалан раст и развој 

-клима прихватања и 

толеранције 

-дефинисање правила 

понашања 

-реализација посебних 

програма 

-унапређење компетенција 

Рад са децом која трпе 

насиље 

Рад са децом која врше 

насиље 

Сарадња са родитељима 

Сарадња са релевантним 

службама 

Тим за бробу против 

насиља, наставници, 

ученицим родитељи, 

директор, педагог, Центар за 

социјални рад, ОУП Бачка 

Паланка, Дом здравља 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМАПРЕВЕНЦИЈЕ 

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

-штетност пушења 

-алкохолизам-лично и 

друштвено зло 

-дрога и млади 

Педагог, одељенски 

старешина, Црвени крст, 

дом здравља 

Реализација програма 

едукације за развој, мир и 

толеранцију 

-реализација радионица из 

програма ненасилне 

комуникације „Учионица 

добре воље“ 

Педагог, ученици трећег и 

седмог разреда 

ПРОГРАМ УПОЗАВАЊА 

СА КОНВЕНЦИЈОМ О 

ПРАВИМА ДЕТЕТА 

-кроз реализацију 

пројекта“Како можемо 

заједно 

Педагог, ученици четвртог 

разреда 

 



ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 Циљ: Оснаживање  ученика и ученица да  упознају себе и своје способности, 

преузму одговорност за своју будућност и промишљено донесу одлуку о избосу 

школе/занимања 

 Задаци: 

- упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 

личности ученика 

- стицање основних знања о занимањима и свету рада 

-стицање непосредног искуства  

-помоћ родитељима у подстицању и усмеравању професионалне оријентације своје 

децембар оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја 

 

Начин реализације: 

 

7. РАЗРЕД 

ЧОС 

-Самоспознаја ( 5 

радионица) 

-Информисање и 

истраживање могућности 

школовања и каријере(5 

радионица) 

-реални сусрети ( посета 

средњим школама, сусрет са 

средњошколцима) 

Одељенски старешина, 

педагог 

8. РАЗРЕД 

ЧОС 

-Самоспознаја ( 4 

радионице) 

-Информисање и 

истраживање могућности 

школовања и каријере(6 

радионица) 

-реални сусрети ( посета 

предузећима, сусрет са 

представницима различитих 

занимања,“Пратим те на 

пракси) 

-Одлука 

Одељенски старешина, 

педагог 

САЈМОВИ ОБРАЗОВАЊА „Путокази“ 

-сајам образовања у Бачкој 

Паланци 

Директор, педагог, 

одељенске старешине 

ПАНО ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

-информације о средњим 

школама 

Информације о занимањима 

-информације са сајмова 

образовања 

-продукти радионица 

Ученици 7,8. Разреда 

САРАДЊА СА -упознавање са програмом Директор, педагог, 



РОДИТЕЉИМА ПО 

-укључивање у радионице 

-реални сусрети 

-упознавање са 

организацијом завршног 

испита, условима  и начином 

уписа у срење школе 

одељенске старешине, 

родитељи 

1-6. РАЗРЕД  

ЧОС 

-Занимања наших родитеља 

-Занимања наших рођака, 

комшија... 

-Занимања у школи 

-занимања у пољопривреди 

-Које занате познајемо 

-Погоди шта радим (игра 

пантомиме) 

Предрасуде о мушким и 

женским пословима 

-Допада м и се занимање 

-Моје будуће занимање 

Одељенске старешине, 

ученици 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ -Замена улога ( у оквиру 

Дечје недеље) 

-посета пошти, Дому 

здравља, библиотеци,  

- индивидуално саветовање 

-објављивање конкурса, 

плаката, везано за ПО 

Ученици, одељенски 

старешина, педагог 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљ: стварање услова за оптималан развој ученика и заштиту њиховог здравња 

Задаци:  - стицање знања, умења, ставова и вредности ради очувања и 

унапређења здравља 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и способностима 

Начин остваривања: 

 

САРАДЊА СА 

ЗДРАВСТВЕНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА  

- систематски прегледи  

-редовна вакцинација 

-преглед зуба 

-прегледи ученика пред 

одлазак на екскурзију, 

спортска такмичења и 

слично 

-сузбијање вашки 

-спречавање епидемија 

 

Дом здравља Товаришево 

САРАДЊА СА 

САНИТАРНОМ СЛУЖБОМ 

-контрола кухиње (чување и 

издавање хране, контрола 

Дом здравља Бачка Паланка, 

Санитарна инспекција 



намирница,  контрола 

посуђа и простора) 

- специјални преглед особља 

које ради са храном 

- квалитет воде 

САРАДЊА СА НВО 

„ЧАРАИН“ 

-побољшање услова живота 

ученика ромске 

националности који живе у 

чергама – хигијенски пакети, 

здравствене књижице, 

помоћ у адаптацији 

стамбеног простора, лекови, 

дератизација 

Педагошки асистент, 

директор 

СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О 

ЗНАЧАЈУ ОЧУВАЊА 

ЗДРАВЉА 

-реализација наставних 

планова и програма 

обавезних и изборних 

предмета 

-реализација Програма 

здравствене превенције 

(Годишњи план рада школе) 

- реализација посебних 

програма- борба против 

болести зависности 

 

Наставници, ученици, 

педагог,  

 

   

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Циљ: Пружање помоћи ученицима из осетљивих друштвених група, из породица са 

поремећеним односима,  који живе у лошим економским и стамбеним условима 

Задаци: - Стварање услова за нормалан раст и развој свих ученика школе 

- пружање помоћи ученицма 

- оснаживање родитеља у вршењу родитељских обавеза 

Начин реализације: 

 

УОЧАВАЊЕ 

СОЦИЈАЛНИХ 

ПРОБЛЕМА 

- ученици из осетљивих 

друштвених група 

-ученици из породица са 

поремећеним односима 

-ученици који живе у лошим 

економским и стамбеним 

условима 

- разговор са ученицима 

-посета дому ученика 

Одељенске старешине, 

педагог, педагошки 

асистент, наставници 

САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

- остваривање права на 

дечији додатак, социјалну 

Директор, педагог, 

педагошки асистент 



помоћ, помоћ у набавци 

уџбеника и школског 

прибора, једнократне 

новчане помоћи 

-оснаживање родитеља у 

вршењу родитељских 

обавеза 

САРАДЊА СА НВО 

„ЧАРАИН“ 

-посета дому ученика 

-хигијенски пакети и пакети 

хране 

-огрев 

-грађевински материјал 

-едукативни родитељски 

састанци 

Чланови НВО „Чараин“ 

САРАДЊА СА СО БАЧКА 

ПАЛАНКА 

-бесплатна ужина директор 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ, 

МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

-реализација радионица из 

програма „Учионица добре 

воље! 

Педагог, ученици 

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ -„Деца-деци“- акција Дечјег 

савеза школе (сакупљање 

школског прибора) 

-„Динар за дистрофичаре“ 

-акциј Подмлатка Црвеног 

крста 

-прикупљање средстава за 

помоћ ученицима у недељи 

ученичког спорта 

Чланови Дечјег савеза 

 

 

Чланови Подмлатка Црвеног 

крста 

 

Ученички парламент 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 

-прилагођавање ученика на 

школу и учешће у школским 

активностима 

-подстицање личног развоја 

-подстицање социјалног 

сазнања и социјалних односа 

-развијање комуникативне 

способности и 

конструктивног решавања 

проблема 

-формирање аутономне 

моралности и изграђивање 

моралних и других 

вредности 

Педагог, наставници, 

одељенске старешине, 

ученици, секције, грађанско 

васпитање 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 Циљ програма:  Омогућавање и подстицање еколошких опажања, разумевања и 

поступања 

 Задаци:-  развијање свести о значају очувања животне средине у свакодневном 

животу 

- Стварање услова за реализацију еколошких активности 

Начин реализације: 

 

КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ  

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА 

ШКОЛЕ (Годишњи план 

рада школе) 

-унапређивање и одржавање 

ширег простора око школе 

-унапређивање и одржавање 

унутрашњег простора школе 

-екологија 

Ученици, наставници, 

теткице 

ЧОС -„Шта је то животна средина 

и како је можемо очувати“ 

-Екологија-шта је то 

-Значај биљака за живот 

људи 

-Ко су загађивачи животне 

средине 

-Еколошка катастрофа-

последице 

Одељенске старешине, 

ученици 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА Кроз реализацију програма 

рада секције 

Ученици чланови секције, 

задужени наставник 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАТУМА 22.03. – Светски дан воде 

22.04. – Дан планете Земље 

5.06. – Дан заштите животне 

средине 

Наставници ликовне 

културе, језика, учитељи, 

секције 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ 

- уређење и одржавање 

споменика Милети Протићу, 

околине школе и села 

-озелењавање школског 

дворишта, пута до канала ДТД 

и обале канала 

Ученици и запослени у 

школи,родитељи, локална 

заједница 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДНИХ 

СУБОТА У СКЛАДУ СА 

ШКОЛСКИХ 

КАЛЕНДАРОМ 

-акције уређења школе и 

околине 

-посета националном парку 

Ученици, сви запослени у 

школи 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 

Сарадња са локалном самоуправом одвијаће се кроз: 

- Сарадњу у реализацији Развојног плана школе 



- Сарадњу у реализацији  Програма: 

o Школског спорта и спортских активности 

o Културних активности школе 

o Здравствене и социјалне заштите 

o Заштите животне средине 

- Помоћ у реализацији програма професионалне оријентације 

- Помоћ у реализацији програма стручног усавршавања 

- Заједничке акције :  

o озелењавање канала ДТД 

o ликовна колонија 

o „Сунчана јесен живота“ 

o Културне манифстације у оквиру фестивала „Ала волем коло да 

играм“ 

o Спортски турнир у малом фудбалу 

- Награђивање ученика 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

  

Циљ: Међусобно информисање о здрављу, психофизичком развоју ученика, учењу, 

условима живота и рада у породици. 

Задаци:- Сарадња  на ставрању услова за оптимално напредовање и психофизички 

развој ученика  

-Сарадња на реализацији делова програма: слободних активности, 

професионалне оријентације, екскурзија, друштвено-корисног рада, Развојног плана 

школе 

  -Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешнији рад школе 

Начин реализације: 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШКОЛЕ 

Родитељски састанци 

Индивидуални разговори 

Рад Савета родитеља 

Учешће родитеља у раду 

Школског одбора 

Учешће у раду Школског 

развојног тима 

Учешће у раду Комисија за 

екскурзију и школску ужину 

Учешће у Тимовима за 

подршку 

Учешће у процесу 

самовредновања  

Учешће у реализацији 

програма професионалне 

оријентације (реални сусрети) 

  

Одељенске старешине, 

наставници, педагог, директор 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН -организовање стручних 

предавања 

-постављање битних 

Педагог, директор, 



информација на школски сајт 

-организовање радионица за 

родитеље 

-укључивање родитеља у 

културно забавне и спортске 

активности ( организација, 

дежурства, стручна помоћ...) 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА Последња радна недеља : 

Септембра - понедељак 

Октобра – -уторак 

Новембра - среда 

Децембра – четвртак 

Јануара - петак 

Фебруара – понедељак 

Марта – уторак 

Априла – среда 

Маја – четвртак 

Јуна -петак 

Наставници који имају часове 

тог дана, родитељи 

АНКЕТИРАЊЕ  -реализација плана 

самовредновања 

-анкетирање у складу са 

Законом 

Тим за самовредновање, 

одељенске старешине, педагог 

 

   

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

 Циљ:  Упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и непосредно упознавање са 

појавама и односима у природној и друштвеној средини 

 Задаци:     -   Упознавање са начином живота и рада људи  

- Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика  

- Развијање позитивног односа према националним , културним , 

етичким и естетским вредностима  

- Развијање спортских потреба и навика и здравих стилова живота 

Развијање позитивних социјалних односа 

 

Начин реализације: 

 

ПЛАН ЕКСУРЗИЈА, 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И 

ИЗЛЕТА 

-предлог стручних већа 

-комисија за ексурзије 

дестинације, план обиласка 

-Савет родитеља, 

Наставничко веће усвајање 

плана 

-родитељи, сагласност за 

извођење екскурзије 

- објављивање огласа 

-избор агенције 

Комисија за екскурзије, 

директор,секретар 

ЕКСКУРЗИЈЕ -за ученике 5-8. разреда Директор, одељенске 



заједничка екскурзија у 

трајању 2 дана 

- изузетно, ако буде довољан 

број ученика 8.разреда за 

њих екскурзија у трајању 3 

дана 

-за ученике 1-4.разреда у 

трајању 1 дан, уколико не 

буде организована  настава у 

природи 

-за полазнике предшколске 

установе – 1 дан 

старешине, агенција 

НАСТАВА У ПРИРОДИ -организује се за ученике 1-

4.разреда заједно у трајању 

5-7 дана 

Директор, одељенске 

старешине, агенција 

ИЗЛЕТИ -за ученике 5-8.разреда 

једнодневни излет на Палић, 

у Београд или неко друго 

место у близини уколико 

буде заинтересованих 

ученика 

-„Фрушкогорски маратон“ 

Директор, одељенске 

старешине, агенција 

ПОСЕТЕ -Сајму књига 

-Сајму образовања 

-позоришту у Новом Саду 

(СНП или Позориште 

младих) 

-биоскоп 

Директор, одељенске 

старешине, наставници 

српског језика 

 

ПРОГРАМ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Циљ: 

Задаци: 

 

ДЕЧЈИ САВЕЗ -обележавање Дечје недеље 

-спортски турнири 

-забавне активности 

(маскенбал, дружења, игре 

на снегу) 

-изложбе радова 

-хуманитарне акције 

Руководиоци Дечјег савеза, 

ученици 

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ 

КРСТА 

-стручна предвања 

 ( наркоманија, Сида, 

штетност пушења) 

-акције сакупљања одеће, 

обуће, школског прибора 

Руководиоци Подмлатка 

Црвеног крста, ученици 



-хуманитарне акције ( динар 

за дистрофичаре, помоћ 

болесном другу...) 

- учешће на ликовном 

илетрарном конкурсу „Крв 

живот значи“, 

-учешће у акцији „Сунчана 

јесен живота“ 

 

ПРОГРАМ ПРЕДСТАВЉАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

 Циљ: Обезбеђивање транспарентости у раду школе и информисање свих заинтересованих 

субјеката 

Задаци: - -   правовремено информисање ученика и родитеља  

- промоција школе 

 

ШКОЛСКИ САЈТ -основни подаци о школи 

-школска документација 

-кућни ред школе, 

правилник понашања, 

-распоред пријема родитеља 

-распоред писмених и 

контролних задатака 

-информације 

-такмичења ученика 

-рад школских секција 

-акције 

-фото галерија 

 

Тим за рад на школском 

сајту 

   

 

 

 

       Председник Школског одбора 

 

      _________________________________________  

                      (Божо Ерцег) 


