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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЧЕХ КАРОЉ” АДА

На основу члaна 61. и члана 69. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021), Члана 27 и 28 Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр.
55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021) и на основу Члана 142-145
Статута, Школски одбор Основне школе „Чех Карољ“ Ада у Ади, на седници одржаној
xx.xx.xxxx. године, донео је школски програм Основне школе „Чех Карољ“ Ада.
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Основне смернице и циљеви школског програма
•

Реализација процеса васпитно-образовног рада и Годишњих програма рада школе
за школску годину од 2022/2023 до 2026/2027

•

Посебно пратити реализацију школског програма за ученике од првог до осмог
разреда у свакој школској згради (у свакој планираној години)

•

Поштовање и испуњавање радних обавеза запослених у школи, такође и ученика

•

Остварити већу стимулацију ученика за постигнуте резултате

•

Развијање толеранције и хуманости међу ученицима

•

Унапређивање естетског изгледа школске зграде и околине школе

•

Превенција и елиминација ризичног понашања ученика

•

Неговање сарадње са братским школама, локалном самоуправом, цивилним
друштвима, институцијама општине

•

Повећање безбедности ученика

•

Подизање квалитета образовања са осавремењавањем наставе и увођењем нових
наставних метода

•

Извођење инклузивног образовања осетљивим групама ученика

•

Развијање ангажованости ученика у спортским такмичењима и културним
манифестацијама
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План наставе и учења
На основу:
Правилник о плану наставе учења за први циклус основног образовања и васпитања о
програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и
2/2020)

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и
васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и
васпитања
Основни текст Правилника објављен у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр.
15/2018
Измену Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 18/2018
Допуне Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 3/2019
Измене Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 3/2020
Измену Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 6/2020
Допуне Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 17/2021

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и
васпитања
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020, 5/2021 и
17/2021)
Основни текст Правилника објављен у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 5/2019
Допуне Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 1/2020
Допуне Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 6/2020
Измену Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 8/2020
Измену Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 5/2021
Допуну Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 17/2021
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Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и
васпитања
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020, 5/2021 и
17/2021)
Основни текст Правилника објављен у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 5/2019
Допуне Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 1/2020
Допуне Правилника објављене у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 6/2020
Измену Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 8/2020
Измену Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 5/2021
Допуну Правилника објављену у "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 17/2021
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Програм обавезних предмета по разредима
На основу:
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006,
2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013,
14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - др. правилник,
7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018 и 15/2018 - др.
правилник)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 5/2014,
11/2016, 3/2018, 12/2018 и 3/2020)
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ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 11/2016,
12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 5/2014,
11/2016, 7/2017, 12/2018, 10/2019 и 3/2020)
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Изборни програми и предмети по разредима
На основу:
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006,
2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013,
14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 др. правилник, 7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - др. правилник,
7/2011 - др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018 и 15/2018 - др.
правилник)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 5/2014,
11/2016, 3/2018, 12/2018 и 3/2020)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
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("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 11/2016,
12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020)

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 5/2014,
11/2016, 7/2017, 12/2018, 10/2019 и 3/2020)
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Програми активности по разредима
План наставе и учења за први циклус основног образовања и
васпитања

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик ____________ језик1

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Српски језик као нематерњи2

2

72

2

72

3

108

3

108

3.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

4.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

5.

Свет око нас

2

72

2

72

-

-

-

-

6.

Природа и друштво

-

-

-

-

2

72

2

72

7.

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

8.

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

9.

Физичко и здравствено
васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

10.

Дигитални свет

1

36

1

36

1

36

1

36

2022*

720792*

2123*

756828*

2124*

756864*

2124*

756864*

У К У П Н О: А
Ред.
број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1.

Верска настава/Грађанско
васпитање3

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Матерњи језик/говор са
елементима националне културе4

2

72

2

72

2

72

2

72

У К У П Н О: Б

1-3*

36108*

1-3*

36108*

1-3*

36108*

1-3*

36108*

У К У П Н О: А + Б

2123*

756828*

2224*

792864*

2225*

792900*

2225*

792900*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми
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Ред.
број

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

2123*

756828*

2224*

792864*

2225*

792900*

2225*

792900*

2.

Допунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Додатна настава

1

36

1

36

4.

Настава у природи**

Ред.
број

7-10 дана
годишње

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА

1.

Час одељенског старешине

2.

Ваннаставне активности5

3.

Екскурзија

7-10 дана
годишње
ДРУГИ
РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања
А. ОБАВЕЗНИ
Ред.
НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1. Српски језик
_______________
језик1

5

180

4

144

4

144

4

136

2. Српски језик2

3

108

3

108

3

108

2

68

3. Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

4. Ликовна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

5. Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

6. Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

7. Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

8. Физика

-

-

2

72

2

72

2

68
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9. Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

10. Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

11. Хемија

-

-

-

-

2

72

2

68

12. Техничко и
информатичко
образовање

2

72

2

72

2

72

2

68

13. Физичко
васпитање

2

72

2

72

2

72

2

68

УКУПНО: А

23-26* 828-936* 24-27* 864-972* 26-29* 936-1044* 26-28* 884-952*

Б. ОБАВЕЗНИ
Ред. ИЗБОРНИ
број НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава/
Грађанско
васпитање3

1

36

1

36

1

36

1

34

2. Страни језик4

2

72

2

72

2

72

2

68

3. Физичко
васпитање изабрани спорт5

1

36

1

36

1

36

1

34

УКУПНО: Б

4

144

4

144

4

144

4

136

УКУПНО: А + Б

27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116* 30-33* 1080-1188 30-32* 1020-1088*

В. ИЗБОРНИ
Ред.
НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ6
1. Чувари природе

1

36

1

36

-

2. Свакодневни
живот у
прошлости

1

36

1

36

1

36

1

34

3. Цртање, сликање
и вајање

1

36

1

36

1

36

1

34

4. Хор и оркестар

1

36

1

36

1

36

1

34

5. Информатика и
рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34

6. Матерњи језик са
елементима
националне
културе

2

72

2

72

2

72

2

68
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7. Шах

1

36

1

36

1

36

1

34

8. Домаћинство

-

-

-

-

1

36

1

34

УКУПНО: В

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

34-68*

УКУПНО: А + Б + В 28-31*

10081116*

29-32* 1044-1152* 31-34*

11161224*

31-33* 1054-1122*

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина
3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.
4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским
могућностима и изучава га до краја другог циклуса
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна
предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на
почетку школске године

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.

год.

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.

год.

1.

Редовна настава

2.

Слободне наставне активности7

1

36

1

36

3.

Допунска настава

1

36

1

36

4.

Додатна настава

1

36

1

36

Ред.
број

27-30* 1026-1134* 28-31* 1062-1170*

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Час одељењског старешине

1

36

1

36

2.

Ваннаставне активности8

1

36

1

36

3.

Екскурзија

До 2 дана
годишње

До 2 дана
годишње

1

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне
мањине.
2
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
3
Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање.
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4

Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета.
Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским
могућностима и изучава га до краја другог циклуса
6
Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај
предмет али није у обавези.
7
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик
обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди.
8
Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге
активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.
5
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Програми допунске и додатне наставе
Програми допунске и додатне наставе се налазе на Гогле Драјву:
https://drive.google.com/drive/folders/1hKOedx4MWrqYkf9GhaUW3aBpUQLRncSf?usp=sh
aring
ови програми су стално ажурирани од стране наставника.
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Програм културних активности школе
План саставили: Ерика Песњак, Тамара Гавриловић, Надина Суботички,Силвиа Чехпал,
Чила Кењвеш, Маријана Јесић Несторовић, Габриела Шароши, Хелга Барна, Ксенија
Ференц Нача
Редниброј Месец Време
1.
X
у Дечијој
недељи
2.
IX - VI

Свечаности
Пријем првака

Реализатори
Марта Лакатош Боја

Литерарни и ликовни
конкурси у току школске
године
Изложбе ученичких
радова
Приказ књиге
Дечја недеља

професори матерњег језика и
ликовне културе

3.

IX - VI

4.
5.

IX - VI
X

6.

X - III

Позоришне представе

7.

X

8.

X

9.

XII

децембар

Сунчана јесен живота Утрине
Лингвистички дани
„Сарваш Габор“
Божићна приредба

10.

I

27. јануар

11.
12.

II
III

14. фебруар
14. март

13.
14.
15.
16.
17.

III
IV
V
V
VI

8.новембар

18.

VI

јун

прва недеља
1.-7.октобар

мај или јун

Свети Сава – школска
слава
Дан заљубљених
15. март 1848.
фискултурнасала
ÁMV
Такмичење певања
Дан школе - приредба
Без граница
Испраћај ућеника 8.
разреда
Завршетак наставе
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професори ликовне културе
Корнелија Киш
Дечји савез и Ђачки
парламент
основна школа и културни
центар
утринска одељења
професори мађарског језика
и учитељи 4. разреда
Едит.Г.Чернаи,Жужана
Лехоцки,Смилјана
Сегедински
учитељице
Ђачки парламент
Шароши Габриела
Шкрбић Ненад
Ксенија Ференц Нача
Корнелиа Киш
Надина Суботички
Хелга Барна, Јелена Кирсанов
Силвиа Чехпал
Маријана Јесић Несторовић,
Надина Суботички
одељењске старешине и
учитељи
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Програм школског спорта и спортских активности
АКТИВНОСТ

РАЗРЕД

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОРГАНИЗАТОРИ

Јесењи крос

Од 1.-8. разреда

Октобар

Пролећни крос

Од 1.-8. разреда

Април

Пливање

Од 1.-7. разреда

Јун

Нставници физичког
вапитања,
одељенске
старешине

Штафетне игре

Од 1.-8. разреда

Мај

Спортска такмичења

Од 1.-4. разреда

У току школске године

Одбојка

8. разред

Април

Мали фудбал

5. и 6. разред

Други квартал школске
године

Кошарка

7. разред

Фебруар

Школа пливања

По пријави

Јун-јул

Рукомет

Од 1.-8. разреда

У току школске године

Циљ наведених активности је да ученици буду што више укључени у спортске активности
школе и шире друштвене заједнице. Наш задатак је да мотивишемо ученике да активно
учествују у свим наведеним пројектима.
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Програм заштите од насиља
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА И ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
месец
IX

садржај рада

извршиоци

Предавање за наставнике и остале запослене у школи о
процедурама реаговања на насиље

Руководилац
Тима

Прилагођавање образаца за евидентирање насиља

Руководилац
Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља;
израда месечних извештаја

Руководилац
Тима

Израда предлога за реституцију

Чланови Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља;
израда месечних извештаја

Руководилац
Тима

Промоција реституције-предавање за одељењске старешине

Чланови Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља;
израда месечних извештаја

Руководилац
Тима

Евидентирање превентивних активности реализованих у првом
полугодишту

Чланови Тима

Анализа рада Тима-полугодишњи извештај

Руководилац
Тима

Анализа реализације Програма за заштиту деце о насиља,
злостављања и занемаривања-полугодишњи извештај

Руководилац
Тима

II

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља;
израда месечних извештаја

Руководилац
Тима

III

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља;
израда месечних извештаја

Руководилац
Тима

V

Евидентирање превентивних активности реализованих у
другом полугодишту

Чланови Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља;
израда месечних извештаја

Руководилац
Тима

Анализа рада Тима-годишњи извештај

Руководилац
Тима

Анализа реализације Програма за заштиту деце о насиља,
злостављања и занемаривања-годишњи извештај

Руководилац
Тима

X

XI

XII

I

VI
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VIII

Израда плана реализације програма за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања за наредну школску
годину-избор и распоред активности

Чланови Тима

Циљ програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је унапређење
квалитета живота деце применом одређених мера: превенције и интервенције.
Годишњи програм заштите бави се општим одредбама и интервентним мерама које су
детаљно и јасно одређене, док Тим за заштиту деце сачињава за сваку радну годину
Оперативни план којим ће издвојити и конкретизовати на нивоу вртића, мере
превенције насиља међу децом и одраслима .
Општи циљ Програма заштите деце од насиљаје да унапреди квалитет живота деце у
Установи применом мера превенције за стварање безбедне средине и позитивне климе
заживот и рад деце и мере интервенције у ситуацијама кадасе јавља насиље,
злостваљање и занемаривање у Установи.
Специфични циљеви : Стварање безбедне средине за живот и рад деце.
Неговање опште климе прихватања,толеранције и уважавања.
Подизање нивоа свести свих запослених у циљу препознавања и реаговања на насиље,
злостављање и занемаривање.
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Програм ваннаставних активности ученика
Програми ваннаставних активности ученика се налазе на Гогле Драјву:
https://drive.google.com/drive/folders/1hKOedx4MWrqYkf9GhaUW3aBpUQLRncSf?usp=sha
ring
ови програми су стално ажурирани од стране наставника.
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Програм за професионални развој и стручно усавршавање
Програм спроводи тим за професионални развој и стручно усавршавање. Програмом су
предвиђене активност дате у табели испод. Чланови тима: Клара Рафаи, Мариана Вираг
Руководилац тима: Мариана Вираг

Тема /
активности
Припрема плана
професионалног
развоја на нивоу
школе и плана
стручног усавршавања
Израда интерног
правилника о
стручном
усавршавању унутар
установе
Упознавање чланова
колектива са
Правилником о СУ
унутар установе

Време

Август

Носиоци
активности

чланови
тима

Очекивани исходи
активности
-реализација према
плану, мотивисање
колега за проф.р

Начин праћења
реализације
-евиденција о СУ
запослених
(сертификати )

Правилник
-евиденција СУ
наставника и
чланови
Август
стручних
тима
сарадника
По доношењу
Усвајање Правилника о СУ Правилник
Координатор и примена
-евиденција СУ
правилника и
пре
наставника и
свакогизвештаја
стручних
запосленог о СУ
сарадника
(два пута год
Координатор -реализација личног плана -тромесечни
Квартално
чланови
СУ запослених, иновације извештај Тима
тима
у настави,примена знања Педагошки
ссеминара
колегијум

Праћење
реализације
процеса
стр.усавршавања и
професионалног
развоја
Сарадња са
Током године
органима школе
другим субјектима у
школи и ван школе у
циљу испуњења
задатака

Дефинисање начина
бодовањ СУ унутар
установе

Координатоp Успостављање сарадње са
институцијама и
чланови
појединцима у циљу
тима,
реализације плана
запослени,
спољни

-Извештаји
Школски одбор
Педагошки
колегијум

сарадници
Сакупљање и
разматрање
информација
Током године
могућностима
професионалног
развоја
(информације о
стручној литератури,
о семинарима и

чланови
тима
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-извештаји о
личном СУ
запослених
информација;Остваривање -размена
сарадње са другим школ; искустава
Развијање тимског рада
Практична реализација и
употреба датих
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другим
активностима
професионалног
развоја; повезивање
школа у циљу
размене искустава)

Савети и подршка
наставницима
(савети и менторство
наставнику
приправнику;
Савети
наставницима о
професионалном
саморазвоју,онима
који се припремају
да конкуришу за
више звање, онима
који imaju poteškoća
u radu)

Током године,
по
потреби и на
захтев

-увођење
приправника у посао
чланови
тима

-унапређење рада и
аплицирање за стицање
звања,
положени испити за
иценцу
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документација о
сарадњи ментора
и приправника
-евалуација и
самоевалуација
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Програм здравствене заштите
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ

ОБЛИК

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

Обрада теме
“Здрава
исхрана”

Ученици 7. и 8.
разреда

Израда паноа, реферат,
припрема здравог доручка
и ужине у школској
кухињи

Септембар и
октобар

Наставница Андреа
Гиризд Тот

БМИ индеx
ученика

Ученици од 5. до Мерење ученика у циљу
8. разреда
израчунавања БМИ индеxа

Током
школске
године

Наставници физичке
културе

Контрола зуба

Сви ученици од
1. до 8. разреда

Контрола зуба и
предавање

Током
школске
године

Др. Касаш Ленђел
Марта, одељенске
старешине

Курс пружања
прве помоћи

Ученици виших
разреда

Курс у организацији
Црвеног крста

Јан- март

Активисти и предавачи
Црвеног крста

Обрада теме: “У
покрету”

Ученици 5. и 6.
разреда

Израда паноа,
реферат,пректични савети
о очувању здравог тела

Новембардецембар

Наставница Андреа
Гиризд Тот и
наставници физичке
културе

Обрада теме : “
Болести
зависности”

Ученици виших
разреда

Предавања о алкохолизму,
о коришћењу дуванских
производа и дрога, посета
изложбе Еxспецто у
Суботици

Март-април

Стручни сарадници
школе, одељенске
старешине, позвани
гости, предавачи

Љубав, секс,
репродукција
људског живота

Ученици 7. и 8.
разреда

Предавање о теми

Мај

Др. Балог Андраш
лекар специјалист
акушер и одељенске
старешине

Пријем првака у
организацију
Црвеног крста

Ученици првих
разреда

Свечани пријем са кратком
предавањем о Црвеном
крсту

Јун

Крижан Вилмош и
наставници разредне
наставе

Циљ наведених активности је да ученици буду што више укључени у организовању
здравствене заштите у школи и широј друштвеној заједници. Наш задатак је да
мотивишемо ученике да активно учествују у свим наведеним пројектима.
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Програм социјалне заштите
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ

ОБЛИК

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

Сакупљачка акција
школског прибора и
уђбеника

Ученици и
наставници од
1. до 8. разреда

Сакупљачка
акција школског
прибора и
уђбеника

У току
школске
године

Наставници и одељенске
старешине

Сакупљачка акција одеће и
обуће

Ученици и
наставници од
1. до 8. разреда

Сакупљачка
акција школског
прибора и
уђбеника

У току
школске
године

Наставници и одељенске
старешине

Организовање исхране за
социјално угрожене
ученике

Социјално
угрожени
ученици

Бесплатна
ужина и ручак

У току
школске
године

Црвени крст, Локална
самоуправа, Центар за
социјални рад и
донатори, наставници,
одељенске старешине, и
координатор за исхрану
ученика: Ерика Тот

Психосоцијална подршка

Ученици од 1.
до 8. разреда

Помоћ у
кризним
ситуацијама

У току
школске
године

Црвени крст, наставници
и стручни сарадници

Приредба донаторима који
пружају помоћ развојним
одељењима

Ученици и
наставници
развојног
одељења

Приедба,
свечаност,
дељење
пакетића
ученицима

Децембар

Наставници развојног
одељења и гости

Радне акције код донатора
развојног одељења у циљу
стварање радне навике

Ученици и
наставници
развојног
одељења

Радне акције

У току
школске
године

Наставниции ученици
развојног одељења

Циљ наведених активности је да ученици буду што више укључени упрограм социјалне
заштите школе и шире друштвене заједнице. Наш задатак је да мотивишемо ученике да
активно учествују у свим наведеним пројектима.
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Програм заштите животне средине
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ

ОБЛИК

Светски дан заштите
озонског омотача

Ученици од 1.
до 8. разреда и
развојно
одељење

Предавање и
гледање
документарногфил
ма о теми

Патронат зелених
површина школе

Ученици од 1.
до 8. разреда и
развојно
одељење

Уређивање зелених Током
површина
школске
године

Наставници, одељенске
старешине и ученици

Одржавање шире
околине

Ученици од 1.
до 8. разреда

Радна акција

Два пут
током
школске
године

Наставници, одељенске
старешине и ученици

Посета Зоо врту
поводом дечје недеље

Ученици од 1.
до 8. разреда и
развојно
одељење

Посета

Октобар

Наставници разредне
наставе, одељенске
старешине и Љиљана
Вланиколин из Еко
покрета Зелено острво

Еколошки час о
птицама

Ученици нижих
разреда и
развојно
одељење

Предавање

Октобар

Наставници разредне
наставе, Љиљана
Вланиколин из Еко
покрета Зелено острво, и
позвани гост Ласло Тот

Заштита животне
околине

Ученици виших
разреда

Радна акција

Јесенпролеће

Ловачко друштво,
ученици, одељенске
старешине

Потиско пролеће

Ученици нижих
разреда и
развојно
одељење

Израда ликовних
радова,био баште,
трибина,
предавање,
свечаност, изложба

Март-април

Наставници разредне
наставе, Љиљана
Вланиколин из Еко
покрета Зелено острво

Одржавање цветних
валова школе

Ученици од 1.
до 8. разреда

Одржавање,
уређење цветних
валова

Током
школске
године

Наставници, одељенске
старешине и ученици

Унапређење животне
средине

Ученици од 1.
до 8. разреда

Акције, предавања,
приказ филма,
изложбе, посете

Током
школске
године

Наставници, одељенске
старешине и ученици, Еко
покрет Зелено острво
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ВРЕМЕ
Септембар

НОСИОЦИ
Наставници разредне
наставе и Љиљана
Вланиколин из Еко
покрета Зелено острво

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЧЕХ КАРОЉ” АДА

Циљ наведених активности је да ученици буду што више укључени у заштиту животне
средине у околини школе и шире друштвене заједнице. Наш задатак је да мотивишемо
ученике да активно учествују у свим наведеним пројектима.
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Програм сарадње са локалном самоуправом, НВО и другим
школама
ИНСТИТУЦИЈА

ВИД САРАДЊЕ

ВРЕМЕ

Министарство просвете

Стручна

Стално

СО Ада - локална
самоуправа и Месне
заједнице

Материјално-финананнсијска, донације, конкурси за
развој школе ИРК исхрана деце

Стално

О.Ш.,,Драгиша
Михаиловић,, Станово

Посете-спортске активности

У поводу
обележавања
Дана школе

ПУ. Чика Јова Змај

Стручна, посете, свечаности

континуирано

О.Ш. ,,Чикихеђи,,

Посете-спортске и кул.ак.

По договору

Васп-обр. спортска ...

Стално

Средња школа Ада,Чока,
Сента, Бечеј, Кањижа, Нови
Књежевац, Кикинда,
Суботица

Проф.оријент, посете

По плану ПО

Музичка школа “Барток
Бела “Ада

Свечаности, приказ музичких инструмената, концерти

По плану
музичке школе

ОСШ “Братство” Бечеј

прелаз ученика за 6.р. специјалног образовања,
свечаности праћење напредовања ученика у даљем
школовању

Цтално

ОШ “Турзо Л” Сента

прелаз ученика за 6.р., спец.о., свечаности

Стално

Центар за социјални рад

Стручна

Стално

Будимпешта
О.Ш.,,Новак Радонић,,
Мол

-ученици са девијантног понашања
-помоћ деци
-занемаривање деце од стране родитеља или старатеља
Црвени крст

помоћ, скупљачке акције, исхрана деце, излети,
такмичења, логоровање курс прве помоћи

стално

Цивилне организације

Помоћ школи, деци исхрана деце

По потреби
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Спортске организације

Спортска такмичења, крос

По плану, СО

МУП Ада

Стручна, предавања, вежбе

По плану МУП-а

ЈКП Адица- базени

Спортска

јун

Дом за старе и пензионере
Мол

Свечаности, литерарни и ликовни конкурси

Октобар и
празници

Дом Здрвља Ада

Систематски прегледи, предавања

континуирано

литерарни И ликовни конкурси
Дом пензионера Ада

Свечаности, литерарни и ликовни конкурси

Октобар и
празници

Културни Центар Сарваш
Габор Ада

Свечаности, литерарни и ликовни конкурси, посете
изложбе, представа, такмичења, смотре

стално

Културне уметничка
друштва “Вадвираг”
“Аранyкапу” Новак
Радонић”

Културне манифестације, свечаности, празници, приказ

Стално

Еколошко друштво Зелено
Остро

Такмичења, предавања, свечаности, озелењавање и
сређивање околколине школе, Дани “Потиско пролеће”

континуирано

Ауто Школа “Зелени сигнал”

такмичења

Април, мај

Цивилне организације:
Плави крст, Дуга, Родитељ,
Прометеј, Керекито,
Интеграл

Донације, такмичења, семинари, предавања, акције,
конкурси

стално
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Програм сарадње са породицом
У школи желимо остварити што бољу сарадњу са родитељима и само на тај начин
можемо постићи предвиђене циљеве.

АКТИВНОСТ

ОБЛИК

ВРЕМЕ

РАЗР
ЕД

НОСИОЦИ

Родитељски састанци

састанак

квартално

1-8

Одељенске старешине (ОС)

Индивидуални пријем
родитеља

консултације

По распореду
за пријем

1-8

Сви наставници

Саветодавни рад

консултације

стално

1-8

Психолог, педагог

Рад са Саветом родитеља

састанци

квартално

1-8

Директор школе

Донаторство родитеља за
уређење школе

помоћ

По
могућностима

1-8

Директор школе, ОС

Хуманитарна помоћ
родитеља

помоћ

По
могућностима

1-5

Тот Ерика

Превенција – Штетне
навике ученика

предавање

новембар

7-8

Психолог,ОС

Здрава исхрана и гојазност
деце

предавање

По договору

1-8

Дом здравља, ОС

Безбедност ученика

предавање

октобар

5-8

Командир СУП-а, ОС

Представљање спортских
клубова и активности

демонстрација

Октобар,
септембар

1-8

Спортски клубови и школа

Представљање средњих
школа

предавање

мај

8

Психолог, ОС

Професионална
оријентација – Успешан
избор

предавање

мај

8

Психолог, ОС

Методи учење, адаптација
ученика

предавање

новембар

5.

Психолог, ОС

Рационално коришћење
слободног времена

предавање

фебруар

6.

Психолог, ОС

Толеранција наших
ученика

предавање

По плану ОС

1.-8.

ОС, психолог,
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Културно-забавне
свечаности

Свечаности,
изложбе

По плану
комисије за
културу

1-8

Дечји савез и комисија за
култ.
Сви наставници и ученици

„Отворена врата“

Школски јавни
час

По год. плану
школе – 14.сеп

1-8

ОС и наставници

Свечаности одељења

Представа

По плану ОС

1-8

ОС и ученици од.

„Шули-були“ на Утрини

Донаторски
бал

јануар

1-8

Директор и наст. на
Утринама дир.

Учешће родитеља у раду
Тима за развојно
планирање

Седнице,
анализе

Септембар,
јануар, мај

2
роди
теља

Тим за РП

Учешће родитеља на малој
матури- ОРГАНИЗАТОРИ

Испит и
процедура

Јун

2
род.

Директор и комисија

Матурско вече

организација

мај-јун

8.

предс. род.

Учешће родитеља у
самовредновању рада
школе

Анкетирање

јун

5-8
по
избо
ру

Психолог, ОС

Сарадња са психологом
школе

Консултације

Стално по
потреби

1-8

Психолог

Инклузивна настава

ИОП

Стално по
потреби

1-8

ОС и наставници и стручни
сарадници
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Програм излета, екскурзија и наставе у природи
- Екскурзија ученика 1, 2, 3, 4. и 8. одржаће се у септембру и октобру или у мају и јуну
школске године
- Екскурзије 5, 6. и 7. разреда одржаће се у мају и јуну школске године
- Настава у природи за ученике 1-4. разреда одржаће се од априла до јуна.
Екскурзије се по правили изводе за време викенда.
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Програм рада школске библиотеке
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТ

Август

Организација рада школске библиотеке за школску 2020/21годину
Раздужења и задужења наставника
Evidentiranje novih knjiga

Септембар

Развијање културно читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално
коришћење
и
проналажење
потребне
књижебне
и
некњижевне
граће.
Развијање потреба, навика и
материјала.
Подстицање
материјала.

стваралачких

интересовања за коришћење

потенцијала

ученика

коришћењем

Сарадња са наставницима, раздужења, задужења
-припремање годишњег плана рада за обраду лектире
-коришћење библиотечког фонда
Упознавање ученика првог разреда са кућним редом.
Организацијом рада библиотеке
Вођење документације (септембар)
Евидентирање нових књига
Акција размене старих уџбеника
Изграђивање годишњег, месечног планова рада
Планирање рада с ученицима у библиотеци
Октобар
Рад са ученицима првог разреда:
-упознавање с радом школске библиоте
-упознавање с врстама библиотечке грађе
-упознавање с пословима библиотекара
-пружањање помоћи при избору литературе
Рад са ученицима:
-развијање навика за чување и заштиту књиге
Међународни дан животиња
Најлепше животиње на свету. Читање кнјига
Организовање сусрета с познатим личностима-писац, песник
Сарадња са наставницима
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-за успешнији образовно-васпитни рад, значајну улогу имају и непосредни,
индивидуални контакти библиотекара и наставницима.
Вођење документације
Информисање ученика о новим књигама
Међународни дан браћа и сестара.
Час библиотеке- зашто је добро имати сестру или брата?
Разговарање са нижим и вишим одељењима.
Час библиотеке са петом и шестом разредом.
Обрада лектира.
Међународни дан оригамија.
(учествују нижих и виших разреди)
Рад са ученицима се одвија на више начина:
-издавање књига
-рад у секцији
-системски рад на оспособљавању ученика за коришћење књига и самостално
тражење и налажење потребних извора информација.

Новембар

Часови библиотеке за први и други разред.
Читање Андерсенове бајке.

Радионица, ликовни радови ученика, омињена бајка.
Изложба радова.
Вођење документације, библиотечког пословања
Припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција. ( акција
месец књиге, читалачка значка, акција поклони књигу школској библиотеци)
Упознавање ученика са појмовима:
-стручна књига, лексикон, приручник
-упућивање ученика да пишу приказе књига
Међународни дан толеранције
Шта је толеранција. Читамо са нижим и вишим разредима о толеранцији.
Час библиотеке :
Пети, шести, седми и осми разреди имају час библиотеке. Обрада актуелног
лектира.
Децембар
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Вођење документације, одговарајуће евиденције и статистике у школској
библиотеци
Међународни дан обрадивог земљишта.
Гледамо филм, зашто је важно да имамо квалитетну земљу. Нижи разреди
цртају.
Час библиотеке у четвртом разреду. Обрада лектира.

Радионица, Новогодишњи украси
Час библиотеке за трећи и четврти разред.
Омиљена бајка.
Цртамо и препричавамо омиљену
бајку.
Јануар

Сређивање књижног фонда
Вођење документације
Час библиотеке: шести, седми осми разред.
Омиљени писац.
Културна и јавна делатност
-учествовање у оланирању и реализацији културне и јавне делатности школске
библиотеке

Фебруар

Вођење документације
Радионица са првацима (рецитованје,цртање)

Сарадња са наставницима, помоћ око израде презентације за час

Сарадња са ученицима.
Прикупљање граде са интернета за израду реферата плаката
презентација
Март

Сређивања књижног фонда
Међународни дан дивљих зивотиња
Гледамо филм: Дивље животиње (нижи, виших разреди)
Сарадња са ученицима, литерарни и ликовни
конкурс поводом Дана жена
Међународни дан здравља
Здравље је богатство. На тему цртају нижа одељења, а виша прави плакате.
Радионица, шарање ускршњих јаја
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Часови библиотеке у први и други разред. Вежбање читања

Међународни дан среће
На часу библиотеке, разговарамо о томе, коме шта значи срећа.
Нижи и виших разреди присуствују. Правимо плакате.
Радионица са ученицима осмог разреда
Међународни дан позоришта. Посећујемо позориште у Ади, са ученицима
школе.

Април

Сарадња са наставницима
Сарадња са ученицима
Час библиотеке за шести, седми разред.
Презентација нових књига.

Радионица са ученицима петог разреда ,рецитовање.

Радионица са ученицима другог разреда.
Читамо омиљену бајку.
Вођење документације
Мај

Међународни дан ватрогасца
Предавање наших ватрогасца из
Аде.
Сарадња са ученицима из развојног одељења.
Читамо, пишемо.
Међународни дан птица и дрвећа
Слушање цвркут птице. Нижи и виших
разреди.
Радионица са ученицима шестог разреда
(драматизација)
Радионица са ученицима четвртог разреда
(драматизација)
Међународни дан интернета.
Предавање о важности интернета за нижа и виша одељења.
Евиденција враћених и невраћених наслова
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Вођење документације
Час библиотеке за развојно одељење.
Вежбања читања, и писања.

Радионица са ученицима седмог разреда.
Јун

Евиденција враћени наслова и раздужења ученика
Сређивање књижног фонда
Час библиотеке за седми,осми разред.
Ко ми је омињени писац?

Раздуживање наставника
Вођење администрације

Циљеви у раду са ученицима
• указивање на значај и вредност књиге
• изграђивање навика за културним односом према књизи
• развијање културно читање код ученика и њихово оспособљавање за самостално
коришћење потребне књижевне грађе
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Остваривање области развојног плана школе који утичу на
образовно-васпитни рад
Мисија школе
„УЧИМО, РАЗВИЈАМО СЕ ЗАЈЕДНО“
Мисија наше школе је да пратимо савремене тенденције у образовању и васпитању и да
квалитетним стручним радом омогућимо сваком ученику да се развија у складу са својим
индивидуалним потребама.

Визија школе
Желимо да постанемо савремена школа у којој ће се сви ученици осећати добро и
безбедно при чему ће се узети у обзир индивидуалне потребе ученика.

1. ЦИЉ: НЕНАСИЛНО ПОНАШАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Слушати једно друго
Развијати стрпљење код ученика у настави и ваннаставним активностима
Развијати поштовање туђег мишљења
Развијати “живи језик”, разговор, лепо изражавање
Избегавати ружне речи и сленг
Адекватна реакција родитеља и наставника на употребу ружних речи
Подстицати разговор и расправу
Учесталије коришћење рада у групи, тимског рада, кооперативног рада у наставном
процесу
9. Боље информисати родитеље о активностима, дешавањима и догађајима у школи
10. Научити ученике да првенствено буду самокритични
11. Давати деци добар пример
12. Истакнути и поштовати кућни ред школе
13. Свако одељење и ђачки парламент да израде своју верзију правила понашања у
школи
14. Израдити шаљиве цртеже упозорења за ходнике школе
15. Поштовати и реаговати на примедбе из свеске дежурства
16. Изједначити критеријуме и захтеве правила понашања
17. Очувати хигијену и чистоћу школе
18. Придржавати се бонтона, лепог понашања
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2. ЦИЉ : ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
1. Информисање деце и родитеља о спортским активностима у фискултурним салама
по школским објектима
2. Правилно коришћење слободног времена
3. Познати спортисти у нашој школи
4. Бављење спортом и другим физичким активностима на трећем часу физичког
васпитања
5. Здравствена предавања о потреби бављења физичким активностима за ученике и
родитеље
6. Обезбеђивање довољног броја реквизита за часове физичког васпитања
7. Организовање и учешће наставника и деце на спортским данима школе
8. Учешће ученика на спортским такмичењима у организацији Министарстава
образовања и спорта
9. Учешће на спортским такмичењима са братским и околним школама
10. Учешће ученика и наставника на општинским спортским такмичењима (фудбал,
одбојка, рукомет, пецање…)
11. Учешће на излетима у природи
12. Организовање и учешће у школи у природи
13. Организовање и учешће на зимовању
14. Организовање и учешће на летовању
15. Израда ликовних и литералних радова везаних за спорт
3. ЦИЉ: ПОДРШКА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА
1. Израда планова рада секција за талентоване ученике
2. Учешће ученика на државним и међународним такмичењима из:
• Матерњег језика
• Математике
• Историје
• Географије
• Физике
• Хемије
• Биологије
• Ликовне цултуре
• Техничког и информатичког образовања
• Музичког васпитања
• Информатике
• Екологије
• Страног језика
• Језика средине
3. Признавање и приказивање резултата који су постигли ученици
4. Учешће ученика на државним и међународним такмичењима
5. Пријем и јавна похвала талентованм ученицима
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Програм рада продуженог боравка
Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда и представља
могућност да деца, поред редовне наставе буду у школи још један део дана док су им родитељи
на послу. Настао је као одговор на потребе запослених родитеља који немају друге могућности за
збрињавање деце, а пошто су њихове школске обавезе краће од радног времена родитеља.
Циљеви продуженог боравка су:
• стварање радних навика и осамостаљивање;
• учење кроз игру и забаву;
• навикавање на групни рад и сарадњу ;
• развијање дружељубивости, међусобне толеранције и солидарности;
• рад на формирању правилног односа према материјалним, духовним, моралним и
културним вредностима.....
Сам ред у продуженом боравку усклађен је са васпитно – образовним задацима у редовној настави.
У продуженом боравку раде учитељи.
У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности:
-

-

-

-

-

-

Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и
са распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у
продужени боравак
Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и
савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку
Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што
подразумева рад у пару, колективни, индивидуални или групни рад
Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика,
предмета, као и од брзине савладавања нових наставних области, односно
психо – физичких могућности сваког појединца
Усмеравање и мотивисање ученика од стране учитеља , уз примену разних
наставних метода и техника, у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика
за даљи индивидуални рад
Сарадња са учитељима у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у
продуженом боравку, као и размена мишљења, како би слика о напредовању
сваког појединца била што потпунија
Праћење и поштовање инцијативе од стране учитеља, кроз заједничке
састанке ради контуираног међусобног информисања
Сарадња са стручном службом
Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности
неопходних за развој својих компонената личности ученика (интелектуалне, моралне,
физичке, радио – техничке, естетске .... ). Слободне активности подразумевају : креативне
радионице и музичке, ликовне, спортске, драмско – рецитаторске активности
Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази
Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља
Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима
( компјутер )
Сусрет са уметницима из разних области и организовање вечери поезије
Сарадња са родитељима деца у продуженом боравку
Сарадња са библиотеком ” Сарваш Габор ”
Сарадња са цивилним организацијама
Сарадња са Црвеним крстом
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Програм активности дечјег савеза

Месец
Септембар

Октобар

Новембар

Активности
• Радна акција око школе
• Игре у природи- на пригодан начин
обележиће се у одељењским
заједницама.
-Дечја недеља - Заједничко организовање
са Ђачком Парламентом
- Дан шлоле - спорт, приредба

Учесници
нижа и виша
одељења
нижа и виша
одељења
нижа и виша
одељења

Носиоци
учитељице и
одељењске
старешине
учитељице и
одељењске
старешине
учитељице и
разредне
старешине
учитељице и
одељењске
старешине

Децембар

-Избор најлепше учионице-такмичење
нижа и виша
-Божићна и новогодишња свечаност- на од- ељења
пригодан начин обележиће се у одељењским
заједницама.

Јануар
Фебруар

- Свети Сава школска слава
-Испраћај зиме, маскенбал - на пригодан
начин обележиће се у одељењским
заједницама.
-Дан зајубљених-пошта- заједно са ЂП-ом
- 5.Март - Светски Дан енергетске
ефикасности
- 8. март- обележиће се у одељењским
заједницама.
- 7.Април - Светски Дан здравља

нижа и виша
одељења

учитељице и
одељењске
старешине

нижa и виша
одељење

учитељице и
одељењске
старешине

нижа и виша
одељења

Мај

-Излет-рекреациони парк-игре у природи на
пригодан начин обележиће се у
одељењским заједницама.

нижа и виша
одељења

учитељице и
одељењске
старешине
учитељице и
одељењске
старешине

Јун

-5.Јун - Светски Дан заштите животне
средине

нижа и виша
одељења

Март

Април

- Пријем будућих првака

Нижа
одељења
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учитељице и
одељењске
старешине
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План рада Ђачког парламента
Септембар 2021.
године

Октобар 2021.
године

Новембар 2021.
године

Децембар 2021.
године

Јануар 2022.
године

Фебруар 2022.
године

Март 2022.
године

Април 2022.
године

-Конституисање новог Ђачког парламента; избор представника из 7. и 8.
разреда; избор председника и потпредседника парламента;
-Израда детаљног плана рада парламента за текућу школску годину;
-Израда статута...
-Планирање активности у предстојећој школској години;
-Осврт на правила понашања у школи; чување школске имовине;
-Разно...
-Организација активности у оквиру Дечије недеље;
-Планирање и реализација излета у Ади(обилазак знаменитости Аде);
-Актуелности , разно...
-Договор о томе како пружити помоћ слабијим ученицима;
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)
Новембар месец борбе против болести зависноти
-Гледање филма на тему „Болести зависности“(по могућству-организовати
предавање на ту тему);
-Разговор о успешности на крају првог квартала, као и предлози о томе
како помоћи слабијим друговима);
-Актуелности , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру) -Обележавање
Светског дана толеранције (16. новембар)
-Шта читати током распуста?(предлози ученика и наставника);
-Биоскоп у школи ;
-Припрема за прославу предстојећих празника;
-Кићење учионица (одабир најлепше);
-Актуелности , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)
-Прослава школске славе Св. Саве;
-Израда паноа на тему „Свети Сава“;
-Актуелности , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)
-Прослава Дана заљубљених- сандуче за поруке (тематско уређење
учионица);
-Кратко излагање на тему „Дан државности“ (корелација историје и
српског језика);
-Актуелности (такмичења!) , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)
-Избор Нај-наставника (најбољи радови се награђују);
-Кратак програм за маме, баке, тетке..., поводом Дана жена;
-Актуелности , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)
-22. Април светски дан планете Земље (израда паноа);
-Планови у вези са испраћајем осмака;
-Организовање и реализација разговора са осмацима у вези са одабиром
средње школе (задужен за то је психолог школе);
-Актуелности , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)
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Мај 2022. године

-Светски дан Црвеног Крста (сакупљање хуманитарне помоћи);
-Припремање активности везаних за прославу Дана школе;
-Актуелности , разно...
( Допуњен након израде детаљног плана у септембру)

Јун 2022. године

-Анализа рада Ученичког парламента и
предлози за рад у наредној школској години;
- Извештај о раду парламента;
-Разно...
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Међупредметне компетенције и стандарди постигнућа ученика
Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва:
Активност
1.Формирање Тима и
подела задатака (избор
наставника који ће
чинити Тим)

2.Креирање плана рада
(операционализација
рада)

3.Подстицање
наставника да креирају и
изводе часове који
развијају
међупредметне
компетенције (креирање
базе припрема за час
који развијају
међупредметне
компетенције
4. Иницирање код
ученика континуираног
рада
5. Превазилажење
препрека ученика у
циљу успешнијег учења

6.Промоција
предузетништва
(организовање
предавања, радионице и
продајне изложбе)

Начин реализације
Одабир на основу
анализе учешћа
наставника на
семинарима за
међупредметне
компетенције и
предузетништва,
као и анализе
професионалних
компетенција
Дефинисање
активности које ће
Тим реализовати у
овој школској
години
Одабир припрема
за развој
међупредметних
компетенција и
објављивање базе
на сајту школе

План активности
ученика за
свакодневно
вежбање
Разговор са
родитељима у циљу
превазилажења
потешкоћа у
савладавању
градива
Предавања –
трибине и
радионице
Предавање за
ученике о
могућностима
остваривања од
зараде
рециклирања;
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Носиоци
активности
Директор
школе, стручни
сарадници

Инструмент
праћења
Записници са
састанка
одељенских
већа,
наставничког
већа,
педагошког
колегијума

Динамика

Тим, стручна
служба,
директор
школе

Записник са
састанка Тима,
мејл,
комуникација

VIII

Разредно веће
1. и 5.разреда
Наставници
информатике

Сајт школе,
записници

Стручни
сарадници,
наставник
ученици
Разредне
старешине,
директор
школе, стручни
сардници,
ученици

Анкета

Извештаји,
дневници

По
потреби

Разредно веће
1.и 5.разреда,
Тим за пројекат
Еко-школа,
чланови
еколошке

Сајт школе

IX- VI

VIII

IX- VI

Х
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7. Пренос искустава у
учењу у нашој школи

8.Праћење и
вредновање резултата
рада (евалуација рада
Тима)

Укључивање
ученика у израду
радова за ускршњу
продајну изложбу
Промоција школе

секције,
Ученички
парламент
Директор,
чланови тима,
ученици,
стручни
сарадници,
разредне
старешине и
учитељи
Тим, стручна
служба,
директор
школе

Анализа
спроведених
активности и
учешћа чланова
Тима
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Извештаји

Мај 2022.

Записник и
упитници

VI - VIII
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Индивидуални образовни планови
БРОЈ УЧЕНИКА, КОЈИ СУ ОБУХВАЋЕНИ ИОП ПО РАЗРЕДИМА
Разред

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ИОП1

0

1

2

0

0

1

1

1

6

ИОП2

2

4

3

8

0

3

1

2

23

ИОП3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разв.

4

3

4

2

4

4

5

7

33

Појединачни индивидуални образовни планови су код педагога школе.
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Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом
Време
реализације
август

септембар

током године

октобар
новембар
децембар

Садржај активности

Реализатори

- Израда годишњег плана рада тима за ИО
• Процена и утврђивање броја ученика
којима је потребна подршка и врсте
подршке, потребе за ревизијом или
укидањем постојећих ИОП-а на основу
евалуације рађене на крају 2020/21.
школске године
• Консултативни састанци стручних Већа
од 1. до 4. разреда и од 5. до 8. разреда
• Израда педагошких профила за
ученике којима је потребна подршка,
а до сада нису радили по ИОП-у;
• Пружање помоћи наставницима
у изради педагошког профила
ученика;
• Успостављање сарадње са
родитељима ученика који су
предложени за утврђивање права
на ИОП;
• Формирање тимова за пружање
додатне подршке ученику директор
школе
• Упознавање Педагошког
колегијума, Савета родитеља и
Школског одбора са планом рада за
ову школску годину
• Превентивни рад дискриминације
ученика /индивидуални план/
• Сарадња са тимом за заштиту ученика
од насиље, злостављања и
занемаривање
• Опсервација и праћење постигнућа и
напредовања ученика којима је
потребна образовна подршка
• Израда листе предложених ученика
за ИОП и одређивање врсте ИОП-а
• Пружање помоћи наставницима у
изради ИОП-а за сваког ученика
• Састанци са родитељима ученика којима
је предложен ИОП и добијање
сагласности за ИОП
• Информисање и добијање
сагласности Педагошког
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Стручни тим за ИО
Разредне старешине од
1. до 8. разреда
Стручни тим за ИО
Руководиоци
стручних Већа
Родитељи
Педагошки
колегијум
Савет родитеља
Школски одбор

Стручни тим за ИО
Разредне старешине

Стручни тим за ИО
„Мали“ тим за ИО за
сваког ученика за кога
је предложен ИОП
Родитељи
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•

•

новембар – јун

•

•

април

мај – јун

колегијума са предложеним
ИОП-има;
Праћење напредовања ученика 1.
разреда и процене потреба за
подршком
Информисање Школског одбора, Савета
родитеља, родитеља на родитељским
састанцима о активностима тима за ИО

Реализација и праћење ИОП-а и
анализа, репланирање, ревизија,
модификација ИОП-а уколико је
потребно
Сарадња са релевантним институцијама и
консултације

- Сарадња са Интерресорном комисијом прибављање сагласности за добијање
асистента за помоћ ученику 2. разреда који
ради по ИОП-у
• Саветодавни рад са учеником 8.
разреда у вези са полагањем завршног
испита и уписа у жељену школу
• Вредновање постигнућа ученика са ИОПом на крају школске
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Стручни тим за ИО
„Мали“ тим за ИО за
сваког ученика за кога
је предложен ИОП,
Родитељи
Стручни тим за ИО ИРК
Школска управа ГО
Стари град
Стручни тим за ИО
„Мали“ тим за ИО
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Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања,
програм спречавање дискриминације у установи
месец
IX

садржај рада

извршиоци

Предавање за наставнике и остале запослене у школи о
процедурама реаговања на насиље

Руководилац
Тима

Прилагођавање образаца за евидентирање насиља

Руководилац
Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља; израда
месечних извештаја

Руководилац
Тима

Израда предлога за реституцију

Чланови Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља; израда
месечних извештаја

Руководилац
Тима

Промоција реституције-предавање за одељењске старешине

Чланови Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља; израда
месечних извештаја

Руководилац
Тима

Евидентирање превентивних активности реализованих у првом
полугодишту

Чланови Тима

Анализа рада Тима-полугодишњи извештај

Руководилац
Тима

Анализа реализације Програма за заштиту деце о насиља,
злостављања и занемаривања-полугодишњи извештај

Руководилац
Тима

II

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља; израда
месечних извештаја

Руководилац
Тима

III

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља; израда
месечних извештаја

Руководилац
Тима

V

Евидентирање превентивних активности реализованих у другом
полугодишту

Чланови Тима

Редовна недељна анализа евидентираних случајева насиља; израда
месечних извештаја

Руководилац
Тима

Анализа рада Тима-годишњи извештај

Руководилац
Тима

Анализа реализације Програма за заштиту деце о насиља,
злостављања и занемаривања-годишњи извештај

Руководилац
Тима

X

XI

XII

I

VI

50

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЧЕХ КАРОЉ” АДА

VIII

Израда плана реализације програма за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања за наредну школску годину-избор и
распоред активности

Чланови Тима

Циљ програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је унапређење
квалитета живота деце применом одређених мера: превенције и интервенције. Годишњи
програм заштите бави се општим одредбама и интервентним мерама које су детаљно и
јасно одређене, док Тим за заштиту деце сачињава за сваку радну годину Оперативни план
којим ће издвојити и конкретизовати на нивоу вртића, мере превенције насиља међу
децом и одраслима .
Општи циљ Програма заштите деце од насиљаје да унапреди квалитет живота деце у
Установи применом мера превенције за стварање безбедне средине и позитивне климе
заживот и рад деце и мере интервенције у ситуацијама кадасе јавља насиље, злостваљање
и занемаривање у Установи.
Специфични циљеви : Стварање безбедне средине за живот и рад деце.
Неговање опште климе прихватања,толеранције и уважавања.
Подизање нивоа свести свих запослених у циљу препознавања и реаговања на насиље,
злостављање и занемаривање.
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Безбедност и здравље на раду
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе,
родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и
унапређивање безбедности и здравља на раду.
У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, донео два општа правна
акта која уређују тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и ученика.
То су Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
боравка у школи и Правилник о раду, и свих активности које организује школа „Чех Карољ“
у Ади.
За обављање послова безбедности и здравља на раду ангажована је Агенција за
безбедности на раду СБС доо Кикинда.
Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду
запослених у школи, у циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и
радне способности запослених.
Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном
процесу, а нису у радном односу код послодавца, као и лица која се затекну у радној
околини ради обављања одређених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом
присуству обавештен.
Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:
• Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад
• Испитивања услова радне околине
• Доношења акта о процени ризика
• Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
• Вођења евиденција везаних за повреде на раду
• Осигурања запослених од повреда на раду
•
•
•
•
•
•
•

Запослени у школи су дужни да:
поштују прописе о безбедности и здрављу на раду
обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче
на безбедност и здравље на раду
наменски користе средства и опрему личне заштите
подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава
по налогу лица за безбедност и здравље на раду
истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад
учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и
да не пуше где је то забрањено.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време
боравка у школи и свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право
на заштиту и безбедност и то:
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•
•
•

у школској згради и школском дворишту,
на путу између куће и школе,
ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовноваспитног рада или других наставних и ваннаставних активности које организује
школа.
Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном
контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског
старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у
школи и извођења других активности које организује школа, као и са начином понашања
којим би се те опасности могле избећи или отклонити.
Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и
надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања
и спровеђења мера утврђених овим правилником.
Циљ програм је унапређивање безбедности и здравља на раду.
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Програм превенције других облика ризичног понашања
Циљеви
1. Превенција
употребе дрога и
осталих облика
зависности код
ученика у
школском
окружењу

Активности

Носиоци

- Радионице на тему:
„Штетне материје за организам“,
“Здрав начин живљења” и
“Толеранција међу ученицима” на
часовима одељенског старешине,
часовима грађанског васпитања,
физичког васпитања и на осталим
часовима где то тема наставе
дозвољава

- Радионице на тему: „Болести
зависности и одговорности за
сопствено здравље“

2. Организовање и
укључивање
ученика у разне
спортске и
ваннаставне
активности

-Одељенске старешине
од 1-8.р.

- Наставници
грађанског, физичког
васпитања и осатали

-Психолог школе

-Психолог школе

-Анкетирање ученика 7-их
разреда у вези толерантног
понашања

-Психолог школе

-Трибина за родителје и ученике
на тему “Штетне навике млади”

-Психолог школе, Директор школе

-Упознавање наставника са
резултатима анкета

МУП, Дом здравлја,
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-Током првог
полугодишта

Друго полугодиште

Друго полугодиште
Друго полугодиште

ЦСР, ОС, МУП
-Током школске
године
Директор школе и
стручни сарадници
-Одељенске старешине

-”Спортски дан у школи” за децу
са промовисаљем разних
спортова

-Током наставне
године

-Стручни сарадници

-Анкетиранје ученика 8-их
разреда у вези коришћења
штетних материја и зависност од
компјутера, телефона

- Тематска обрада на
родителјским састанцима са
истицањем важности укључивања
деце у спортске
активности(предавања и
радионице)

Време

-Савет Родитеља
-Директор школе

-У току школске
године
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-Чланови Тима
-Наставници
-наставници разредне
наставе
-стручни сарадници
-Ликовни и литерарни радови на
тему: „Школа без насиља“,
“Штетним материјама кажи не”,
“Мој омилјени спорт” на
часовима ликовне културе и
матерњег језика

3. Јавна промоција
школских правила
у превенцији
болести зависности

- Правила видљива у свим
учионицама

-одељенске старешине
-предметни наставници

-током школске
године

-наставници разредне
наставе

-ОС,

-прво полугодиште

-Правник школе

- Ученике и родитеље упознати са
јасним правилима школе у вези
коришћења штетних материја у
школским просторијама и
доследним примењивањем
правила и интервенција у случају
њиховог кршења

-Одељенске старешине,
ученици, родитељи

-У септембру 2021.
године

-Савет родитеља

Континуирано

- Тима против ученичког
насиља
Школски органи

4. Развијања
компетенција и
превентивног рада
са ученицима и
родитељима

- Откривање потенцијалних
ученика који конзумирају
наркотичка средства или
психоактивне супстанце (на
основу анализе документованих
случајева и откривање нових
случајева

-Одељенске старешине

--Стручно усавршавање
наставника и стручних сарадника
за превентивни рад са ученицима
и родитељима

-Директор школе
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-Наставни кадар
-Психолог школе
-Чланови Тима

-Наставници
-Стручни сарадници

-У току школске
године

-По могућностима
школе, током шк.
год.
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Праћење остваривања школског програма
Оствареност школског програма се прати уз помоћ: акционог плана самовредновања,
анкета, скала, извештаља, припреме наставника и радова ученика.
Праћење и остваривање школског програма врше: учитељи, наставници, стручни
сарадници, директор школе, МПС. Извештаји се дају Наставничком већу школе, Школском
одбору, Савету родитеља, Ђачком парламенту, именованим тимовима школе и органима
локалне самоуправе. Родитељи могу континуирано током школске године, као и сваког
месеца пратити остваривање школског програма.
Постоји могућност упознавања са школским програмом на веб страници школе и у
зборницама.

Председник школског одбора

__________________
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