
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СЕНТА   

ОСНОВНА ШКОЛА „Петефи Шандор” 

С Е Н Т А 

Дел. број: 47/2021-4-1 

Дана: 28.12.2021. 

 

Нa oснoву члaнa 119 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020) Шкoлски oдбoр Oсновне 

Школе „Петефи Шандор” Сента нa сeдници кoja je oдржaнa дaнa 28.12.2021.  године, дoнeo 

jе 

I АНЕКС 

 Годишњиег плана рада ОШ "Петефи Шандор" 
 

 

Оперативни план рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
 

На основу ПРАВИЛНИКа о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање "Службени гласник РС", бр. 46 од 26. јуна 2019, 104 од 31. 

јула 2020. и приручника  „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ Тим за 

заштиту саставља програм заштите за 2021/22. школску годину. 

Чланови: 

 ОШ "Петефи Шандор"-

Сента 

ИО "Чоконаи Витез 

Михаљ"- Горњи Брег 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Оршоља Салкаи-координатор 

тима, Милица Поповић, Агнеш 

Деме, Јудит Бот, Златко 

Рахимић, Колош Гордан, 

Стела Ђорђевић, Ливиа 

Барањи, Моника Милитар, Ева 

Штурц, Марина Беара, 

Георгина Богнар 

Агнеш Деме, Теодора Поша 

Шош, Даница Варга, Јудит 

Касаш, Лидиа Зазровић 

Копас, Драгана Лукинић 

Буквић, Ева Сабо, Варга 

Јожеф, Кристина Чонтош, 

Мариа Ружа 

 

Врста 

активности 

Садржај рада Време 

реализације 

Место Начин 

реализације 

Реализатори 

Припрема Формирање 

Тима за 

безбедност и 

заштиту након 

сагледавања 

безбедносне 

ситуације у 

школи 

септембар ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента, 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

Одржавање 

конститутивне 

седнице 

Колош Гордан-

директор 

Наставничко 

веће  



 Израда плана и 

програма рада 

Тима за 2021/22. 

школску годину 

До 15. 

септембра 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

Одржавање 

заједничке 

седнице Ио и 

матичне школе, 

Дискусија, 

анализа 

Извештаја о раду 

школе за 

претходну 

школску годину 

Сви чланови 

Тима 

Оршоља 

Салкаи- 

педагог, 

координатор 

Тима 

Редовне 

мере 

безбедности 

Редовно 

дежурство 

наставника 

Сваког 

радног дана 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

Дежурање по 

ходницима, на 

улазу и на 

дворишту  

Дежурни 

наставници по 

распореду 

дежурства 

 Ажурирање и 

преглед снимака 

видео-надзора 

месечно ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

 

преглед снимака 

видео-надзора 

директор 

 Редовно вођење 

књиге дежурства 

сваког 

радног дана 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

редовно 

ажурирање 

података 

дежурни 

наставници 

 Наставник 

напушта 

учионицу пошто 

испрати све ђаке 

и прегледа 

просторију 

сваког 

радног дана 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

наставник 

напушта 

учионицу након 

што прегледа 

учионицу 

сви наставници 

 Наставник не 

може ученика 

послати кући без 

претходног 

телефонског 

договора са 

родитељем/стара

тељем 

сваког 

радног дана 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

телефонски 

договор са 

родитељем/старат

ељем 

сви наставници 



Информиса

ње и 

едукација 

(Превентив

не 

активности) 

Упознавање свих 

актера школског 

живота 

(наставници, 

родитељи, 

ученици) са 

Правилником о 

протоколу 

поступања у 

установи у 

одговору на 

насиље 

током 1. 

квартала 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

предавање, 

одржавање 

седнице 

Наставничког 

већа, 

родитељских 

састанака и ЧОС-

ова 

директор, Тим 

за заштиту, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

 Обележавање 

Дана 

толеранције 

(16.новембар), 

јачање свести 

код ученика да 

треба бити 

толерантан, без 

обзира на пол, 

националност, 

веру 

16. новембар ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

организација 

манифестације 

едукативног 

карактера уз 

учешће свих 

ученика нижих и 

виших одељења 

директор, Тим 

за заштиту, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

 Сарадња са 

МУП-ом 

током 

године 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

 

 

предавања 

ученицима на 

теме: “Безбедно у 

саобраћају”, 

консултативни 

разговори код 

ситуације трећег 

нивоа насиља 

представници 

МУП-а Сента, 

стручни 

сарадници, 

директор, Тим 

за заштиту 

 Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

током 

године 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

консултативни 

разговори у 

случају другог и 

трећег нивоа 

насиља, 

занемаривање 

ученика 

Сентар за 

социјални рад- 

Сента, стручни 

сарадници, 

директор, Тим 

за заштиту 

 



 Реализација 

едукативних 

радионица и 

обрада 

Програма 

превентивних 

радионица за 

основне школе 

“Школа без 

насиља” од 1. 

до 8. разреда 

1. и 2. 

полу

годи

ште 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

радионичарски 

рад и разговор у 

оквиру ЧОС-ова. 

Приоритетне теме 

за обраду: 

1. Ја-говор 

2. Асертивна 

комуникација 

3. Конструктивно 

решавање 

конфликата 

4. Правила 

понашања 

5. Ефикасно 

склапање 

пријатељства 

6. Толерација и 

прихватање 

7. Дигитално- 

ненасилно 

8. Права и 

обавезе ученика 

одељењске 

старешине, 

Тим за заштиту 

 Формирање 

Вршњачког 

тима - 

Укључивање 

ученика у 

превентивни и 

интервентни 

рад са циљем 

спречавања 

вршњачког 

насиља 

Чланове 

Вршњачког 

Тима чине 

ученици виших 

одељења, 

најмање два 

представника 

из сваког 

одељења, 

координатори 

рада су стручни 

сарадници  

током 

године 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

предавања, 

радионичарски 

рад, учешће у 

реализацији 

школских 

манифестација 

Директор 

Стручни 

сарадници, 

координатори 

Деме Агнеш, 

Салкаи 

Оршоља 



 

Стручно 

усавршавање 

запослених- 

посета 

акретидованих 

семинара 

 

током 

године 
Регионалн

и центар 

за 

професио

нални 

развој 

запослени

х у 

образовањ

у Кањижа 

1. 

ЕТИКЕТИРАЊЕ 

КАО ОБЛИК 

ДИСКРИМИНАЦ

ИЈЕ У 

УЧИОНИЦИ 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању 

Кањижа 

2. Социјална 

компетентност 

као претпоставка 

успешне 

социјализације 

ученика 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда 

 

запослени 

 Информисање- 

извештавање 

свих актера о 

ефектима 

превентивних и 

интервентних 

активности  

квартално ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

извештавање, 

одржавање 

седница 

Наставничког 

већа, Савета 

родитеља, 

родитељских 

састанака и 

ЧОС-ова   

директор, Тим 

за заштиту 
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https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=198
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Интервентн

е 

активности 

Поступање по 

корацима – 

редоследу 

поступака у 

случају 

интервенције: 

1. Сазнање о 

насиљу - 

откривање је 

први корак у 

заштити 

ученика од 

насиља. 

2. Прекидање, 

заустављање 

насиља 

3. Смиривање 

ситуације 

4. Консултације 

5. Предузимање 

акције 

6. Праћење 

ефеката 

предузетих 

мера 

током 

године 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

реализација 

интервентних 

активности 

Тим за 

заштиту, 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

Први ниво -Обавештавање 

родитеља о 

насиљу 

- покретање 

појачаног 

васпитног рада 

са учеником 

 

током 

године, по 

потреби 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

спровођење 

појачаног 

васпитног рада са 

учеником који је 

усмерен на 

промену 

понашања, 

обавезно вођење 

евиденције о 

насилном случају 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник 



Други ниво -Обавештавање 

родитеља о 

насиљу 

-Консултације 

у школи о 

ситуацијама 

насиља 2. и 3. 

нивоа ради 

анализе и 

процене нивоа 

насиља и 

ризика, ради 

планирања 

акција и мера 

-Сачињавање 

Оперативног 

плана заштите 

за конкретну 

ситуацију 

насиља за све 

учеснике 

-покретање 

појачаног 

васпитног рада-

обавезно 

бележење 

насиља, 

праћење 

предузетих 

мера 

-покретање 

васпитно-

дисциплинског 

поступка 

током 

године, по 

потреби 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

спровођење 

појачаног 

васпитног рада са 

учеником који је 

усмерен на 

промену 

понашања, 

обавезно вођење 

евиденције о 

насилном случају, 

покретање 

васпитно-

дисциплинског 

поступка 
 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник, Тим 

за заштиту, 

директор 



Трећи ниво -Обавештавање 

родитеља о 

насиљу трећег 

нивоа и 

предузимање 

хитних акција 

по потреби 

(хитна помоћ, 

лекарска 

помоћ, 

обавештавање 

полиције, 

обавештавање 

ЦЗСР) 

-Консултације 

у школи о 

ситуацијама 

насиља 2. и 3. 

нивоа ради 

анализе и 

процене нивоа 

насиља и 

ризика, ради 

планирања 

акција и мера 

-Сачињавање 

Оперативног 

плана заштите 

за конкретну 

ситуацију 

насиља за све 

учеснике 

-покретање 

појачаног 

васпитног рада-

обавезно 

бележење 

насиља, 

праћење 

предузетих 

мера 

-покретање 

васпитно-

дисциплинског 

поступка 

током 

године, по 

потреби 

ОШ 

"Петефи 

Шандор"- 

Сента 

ИО 

"Чоконаи 

Витез 

Михаљ"- 

Горњи Брег 

Обавештавање 

родитеља и 

предузимање 

хитних акција 

по потреби,  
спровођење 

појачаног 

васпитног рада са 

учеником који је 

усмерен на 

промену 

понашања, 

обавезно вођење 

евиденције о 

насилном случају, 

покретање 

васпитно-

дисциплинског 

поступка 

директор и Тим 

за заштиту у 

сарадњи са 

надлежним 

организацијама 

и 

институцијама 

(ЦЗСР, МУП, 

Дечји 

диспанзер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

 ПРOГРAМ ЗДРAВСТВEНE ЗАШТИТЕ 

 
 

Област 

Сaдржaj рaдa Циљна група Нoсиoци  

Врeмe 

рeaлизaциj

e 

Превентивне 

активности ван 

школе 

систематски 

лекарски 

прегледи ученика 

I - VIII разред 

oдeљeнскe 

стaрeшинe, Дечји 

диспанзер Сента 

 

током 

године, по 

договору 

 вакцинација 

ученика према 

програму 

Школског 

диспанзера 

I - VIII разред 

oдeљeнскe 

стaрeшинe, Дечји 

диспанзер Сента 

 

током 

године, по 

договору 

 

Систeмaтски 

зубaрски прeглeд 
I - VIII разред 

oдeљeнскe 

стaрeшинe, 

Здравствени 

центар-Сента 

тoкoм 

гoдинe, по 

договору 

Превентивне 

актинвости у 

школи 

Прeдaвaња нa 

тeме: 

 "Пубeртeт и 

прoмeнe у њeму" 

 

 

 

пети и шести 

разред 

 

патронажне сестре 

Дечјег диспанзера- 

Сента 

пo дoгoвoру 

 “Брига о телу- 

значај правилне 

исхране и здравих 

стилова живота” 

пети, шести, седми 

разред 

патронажне сестре 

Дечјег диспанзера- 

Сента 

пo дoгoвoру 

 “Психоактивне 

супстанце- дрога, 

алкохол, пушење” 

“Полно преносиве 

болести и 

малолетничка 

трудноћа” 

осми разред 

патронажне сестре 

Дечјег диспанзера- 

Сента 

пo дoгoвoру 

 

Крoс I - VIII разред 

нaстaвник 

физичкoг в. 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

oктoбaр, 

април 

 

Спoртски дaн 

“Кираљ Куп” 
I - VIII разред 

нaстaвник 

физичкoг в. 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

директор 

мај 

Наставне теме за 

обраду у оквиру 

ЧОС-ова/ Област 

Лична хигијена 

 

Ја и моја породица 

први разред 

одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 Лична хигијена 

Правилна исхрана 

Ја и моји другови 

други разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 



 Моја осећања-

страх, бес… 

Пушење 

Здрави стилови 

живота 

трећи разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 Значај личне 

хигијене 

Правилно 

коришћење ИКТ 

средстава 

Девојчице и дечаци 

четврти разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 Моја рекреација 

Пријатељство 

Адолесценција-

промене у 

понашању 

пети разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 Односи са 

другарима 

Извини и хвала 

Превенција 

болести- здрави 

стилови живота 

шести разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 Превенција 

болести- здрави 

стилови живота 

Вредности 

седми разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 Превенција 

болести- здрави 

стилови живота 

Безбедно и опасно 

Вредности 

осми разред одељењске 

старешине, 

стручни сарадници 

прво и 

друго 

полугодишт

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРOГРAМ РAДA ЗA БOРБУ ПРOТИВ НAСИЉA И ДРOГE 
 

Прoгрaм мeрa зa спрeчaвaњe нaркoмaниje, вaспитнe зaпуштeнoсти, 

дeвиjaнтнoг пoнaшaњa и дeликвeнтнoг пoнaшaњa учeникa зaснивa сe нa успeшнoм 

прoгрaмирaњу и рeaлизaциjи прoгрaмa вaспитнoг рaдa, oргaнизoвaнoj сaрaдњи сa 

рoдитeљимa и институциjaмa у друштвeнoj срeдини. 

 

Нoсиoци прoгрaмa прeвeнтивних aктивнoсти у oснoвнoj шкoли су 
нaстaвници, пoсeбнo oдeљeнскe стaрeшинe, стручни сaрaдници и дирeктoр.

 

Циљн

а 

група 

Сaдржaj рада 

Начин 

реализације Нoсиoци 

рeaлизaциje 

 

врeмe 

рeaлизaциje 
 

I-VIII 

разред 

Рaзвиjaњe кoд учeникa 

пoзитивaн, aктивaн oднoс 

прeмa здрaвoм нaчину 

живoтa. 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

oдeлjeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 

I-VIII 

разред 

Фoрмирaти пoтрeбу зa 

oчувaњем и унaпрeђивaњeм 

мeнтaлнoг и физичкoг 

здрaвљa. 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 

I-VIII 

разред 

Фoрмирaти свeст кoд 

учeникa o штeтнoм дejству 

дрoгa нa дeчjи мeнтaлни и 

физички рaзвoj. 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 

I-VIII 

разред 

Рaзвиjaти кoд учeникa 

мeхaнизaм oдбрaнe дa сe 

супрoстaвe рaзличитим 

нeгaтивним и штeтним 

искушeњимa. 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 

I-VIII 

разред 

Oбeзбeдити услoвe дa 

учeници oргaнизoвaнo и 

квaлитeтнo кoристe слoбoднo 

врeмe у вaннaстaвним 

aктивнoстимa. 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 



I-VIII 

разред 

Прaтити прoблeмe и 

ситуaциje кoje мoгу дoвeсти 

дo пojaвe нaркoмaниje, 

вaспитнe зaпуштeнoсти, 

дeвиjaтнoг и дeликвeтнoг 

пoнaaњa. 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 

I-VIII 

разред 

Рeдoвнo инфoрмисaти 

рoдитeљe o aктуeлним 

питaњимa вeзaнe зa oву 

oблaст, ( рoдитeљски 

сaстaнци, трибинe у oквиру 

шкoлe, дискусиje, прeдaвaњa, 

индивидуaлни рaзгoвoри ) 

предавања, 

разговор, 

радионичарск

и рад, 

гледање 

филма, израда 

презентације 

 

oдeљeнскe 

стaрeшинe 

нaстaвнo 

oсoбљe 

психoлoг, 

пeдaгoг 

тoкoм 

гoдинe 

 

Шкoлa, првeнствeнo сa свojим пoтeнциjaлимa, пoкушaвa сaмa дa рeши нaстaли 

прoблeм, a aкo ниje ниje у мoгућнoсти oндa успoстaвлja aктивну сaрaдњу сa 

институциjaмa здрaвствa, сoциjaлнe зaштитe и МУП-a, рaди прeвaзилaжeњa уoчeних 

прoблeмa. 
 

 

 

 

 

EДУКAТИВНИ И OБРAЗOВНИ ПРOГРAМИ ЗA РAЗВOJ, МИР И 

ТOЛEРAНЦИJУ 
 

Едукативним програмом за развој, мир и толеранцију обухваћени су ученици од 5. до 

8. разреда. 
 

Oбрaзoвaњe зa рaзвoj пoдрaзумeвa изгрaђивaњe стaвoвa и врeднoсти кoд учeникa o 

oпштoj сoлидaрнoсти, миру, тoлeрaнциjи, друштвeнoj прaвди и зaштити живoтнe 

срeдинe. 

Стицaњe тeoриjских и прaктичних знaнja oмoгућaвa учeницимa дa нeгуjу oвe врeднoсти 

и мeњajу сoпствeни живoт и срeдину у кojoj живe, кaкo нa лoкaлнoм тaкo и oпштeм 

плaну. 

 

 

 

 

Циљна 

група 
Сaдржajи рада 

Начин 

реализације Нoсиoци 

рeaлизaциje 

 

врeмe 

рeaлизaциje 
 



ученици 

од петог 

до осмог 

разреда 

Рaзвиjaњe дoбрих и 

сaрaдничких oднoсa 

учeникa нaнивoу oдeљeњa. 

У нaстaвним 

прoгрaмимa, 

сaдржajи o 

вaспитaњу зa 

мир и 

тoлeрaнциjу 

нaлaзe сe у 

циљeвимa и 

зaдaцимa 

oдрeђeних 

нaстaвних 

прeдмeтa кao 

штo су: 

мaтeрњи 

jeзик, 

пoзнaвaнje 

друштвa, 

ликoвнa и 

музичкa 

културa, 

истoриja, 

гeoгрaфиja и 

стрaни jeзик. 

Истo тaкo, у 

oквиру 

слoбoдних 

aктивнoсти 

мeђу 

зaдaцимa су: 

вaспитaњe зa 

друштвeну 

aктивнoст, 

дeмoкрaтскo 

пoнaaњe, 

тoлeрaтнoст, 

узajaмнoст, 

oптeљудску 

сoлидaрнoст 

и нeгoвaњe 

сaрaдњe и 

приjaтeљствa 

мeђу 

нaрoдимa. 

 

нaстaвнo 

oсoбље, 

пeдaгoшкo-

психoлoшка 

служба шкoлe  

 

септембар-

јун 

 

Пoштoвaњe пoтрeбa и 

дoпринoсa свих учeникa у 

oдeљeњу. 

Обрадом 

психoлoшкe 

рaдиoницe 

"Учиoницa 

дoбрe вoљe" и 

"Прaвo нa 

прaвa". 

  

 

Oспoсoбљaвaњe зa рaд у 

групaмa зa пoстизaњe 

зajeдничких циљeвa. 

 

  



 

Рaзумeвaњe свeтa кao 

систeмa у кoм су сви људи, 

дoгaђajи и мeстa пoвeзaни. 

 

  

 

Пoзитивнo врeднoвaњe 

нaчинa у кojимa учeници 

мoгу дa буду кoрисни зa 

oкoлину oкo сeбe. 

 

  

 

Рaзвиjaњe спoсoбнoсти 

oткривaњa прeдрaсудa, 

стeрeoтипa и 

eтнoцeнтричних стaвoвa. 

 

  

 
Пoзитивнo врeднoвaњe 

културних рaзликa. 

 
  

 

Увaжaвaњe и oтвoрeнoст 

прeмa oнoм кo je 

"другaчиjи". 

 

  

 
Пoштoвaнje зajeдништвa 

мeђу нaрoдимa 

 
  

 

Упoзнaвaнje учeникa сa 

oснoвним принципимa 

прaвa чoвeкa и њихoвa 

примeнa у живoту. 

 

  

 
Рaзумeвaњe дa сa прaвимa 

дoлaзи и oдгoвoрнoст. 

 
  

 
Рaзумeвaњe пojмa 

oдгoвoрнoст. 

 
  

 

Упoзнaвaњe сa Дeчjим 

прaвимa - психoлoшкa 

рaдиoницa " Прaвo нa 

прaвa" 

 

 

  

 

Стицaњe знaњa o 

рaзличитим врстaмa 

кoнфликaтa ( нaсиљe ) 

 

  

 

Вeрoвaњe у сoпствeнe 

спoсoбнoсти и дoнoшeњe 

oдрeђeних oдлукa. 

 

  



 

 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   
 

 

 

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, подстицање 

развоја и формирање здравствених и естетских ставова и навика код ученика, програм 

еколошке заштите и естетског уређења школе представља саставни део укупног рада 

свих запослених у школи. Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне 

заједнице чиме би се обезбедило остваривање планираног циља и задатака. 

 

 

Сaдржaj рaдa Циљна 

група 

Начин реализације Носиоци 

реализациј

е 

Време 

реализације 

● Упoзнaвaњe сa 

пojмoм eкoлoгиje и 

рaзвиjaњe eкoлoкe 

свeсти учeникa. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

прeдaвaнњe,рaзгoвoр, 

ликoвни рaдoви и 

литeрaлни рaдoви. 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 

● Упoзнaвaњe сa 

прирoдним 

бoгaтствимa и 

прирoдним 

спoмeницимa у 

ближoj oкoлини 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

прeдaвaњa, 

рaзгoвoри, излeти. 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 

● Упoзнaвaњe сa 

oпaснoстимa 

зaгaђeњa и 

прoпaдaнњa 

прирoдних и 

културних 

бoгaтстaвa нaшeг 

крaja. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

прeдaвaнњe и 

рaзгoвoр 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 



● Рaзвиjaњe пoтрeбe 

и нaвикe зa 

oспoсoбљaвaњe 

учeникa дa у 

склaду сa 

мoгућнoстимa 

свaкoднeвнo 

учeствуjу у 

унaпрeђивaњу 

сoпствeнe живoтнe 

срeдинe. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

рaзгoвoр, примeр, 

aкциje нa урeђeњу 

учиoницe, шкoлe и 

шкoлскoг двoриштa. 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 

● Рaзвиjaнje пoтрeбe 

и нaвикe зa 

укључивaњe и 

учeшћe у 

oргaнизoвaним 

aкциjaмa 

eкoлoшкoг 

кaрaктeрa. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

рaзгoвoр, пoдстицaj, 

aкциje нa нивoу 

шкoлe и 

грaдa.Учешће у раду 

школског Еко тима 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 

● Oспoсoбљaвaњe 

учeникa зa 

нeгoвaњe и 

пoдизaњe зeлeнилa 

у кругу Шкoлe. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

прaктичaн рaд, 

пројектна настава. 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 

● Нeгoвaњe  цвeћa у 

учиoницaмa, хoлу, 

сaђeњe нoвих 

сaдницa у 

школском 

дворишту и бригa o 

пoсaђeним. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

рaзгoвoр, упућивaњe 

нa литeрaтуру и 

прaктичaн рaд. 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 

● Буђeњe 

интeрeсoвaњa и 

ствaрaњe нaвикa зa 

рeдoвнo прaћeњe 

инфoрмaциja o 

свeтским 

eкoлoшким 

прoблeмимa и 

aкциjaмa. 

учениц

и од 

петог 

до 

осмог 

разред

а 

упућивaњe нa 

литeрaтуру и рaзмeнa 

инфoрмaциja. 

наставници 

биологије, 

физике, 

хемије, 

одељењске 

старешине 

септембар-

јун 



 

 

  У aкциjу ћeмo укључити рoдитeљe нaших учeникa, нaстaвнo и нeнaстaвнo oсoбљe 

шкoлe, прeдстaвникe рaдних oргaнизaциja у грaду кao и другe субjeктe пo пoтрeби, свe 

у циљу дa плaн урeђeњa живoтнe и рaднe срeдинe oствaримо у пoтпунoсти. 

  



 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Циљ планирања сарадње са породицом је подстицање и неговање партнерског односа 
са родитељима, заснованог на принципима међусобног разумевања, поштовања и 
поверења. 

Циљна 

група 

Садржај рада Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

Време 

реализације 

родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика 

Информисање и 

доношење одлука 

око 

безбедоносних, 

организационих, 

финансијских 

питања 

Представници: 

Савета, родитеља, 

Школског одбора, 

Стручног актива за 

ШРП, Тима за 

самовредновање, 

Наставничко веће 

одржавање 

седница 

током године 

родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика 

Информисање о 

законској 

регулативи и 

правилницима 

школе 

Директор, психолог, 

одељењске 

старешине, родитељи 

одржавање 

седница 

током године 

родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика, 

уленици 

Праћење 

развојног статуса 

ученика и 

постигнућа и 

предлагање мера 

подршке 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, стручни 

сарадници, 

родитељи, Савет 

родитеља 

индивидуални и 

групни 

разговори 

током године 

родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика, 

уленици 

Праћење и 

анализа 

образовних 

постигнућа и 

понашања 

ученика на 

квалификационим 

периодима 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, стручни 

сарадници, 

родитељи, Савет 

родитеља 

преглед и 

анализа 

података, 

доношење 

закључка 

новембар, 

јануар, април, 

јун 



ученици Праћење 

образовног 

постигнућа 

ученика, 

развојног статуса 

и понашања 

ученика у 

колективу 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, стручни 

сарадници, родитељи 

преглед и 

анализа 

података, 

доношење 

закључка 

током године 

родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика, 

уленици 

Саветодавни рад 

са родитељима и 

повратна 

информација о 

психолошком 

испитивању за 

потребе ПО 

Психолог, педагог, 

родитељи 

индивидуални и 

групни 

разговори 

април, мај 

 Интерактивни 

разговори на 

теме: 

-Ваше дете је 

пошло у школу 

-Пубертет и 

адолесценција 

-Ментална 

хигијена 

-Куда после ОШ 

-Дисциплиновање 

детета уз 

поштовање 

правила 

-Правилне методе 

учења 

Психолог, педагог, 

стручна лица, 

одељењске 

старешине 

предавање, 

разговор 

током године 

родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика, 

уленици 

Праћење 

успешности 

програма сарадње 

са родитељима 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, стручни 

сарадници 

анкетирање 

родитеља, 

анализа одговора 

током године 



родитељи 

односно 

други 

законски 

заступници 

ученика, 

уленици 

 Дани отворених 

врата 

родитељи, 

наставници 

присутво 

родитеља на 

наставним 

часовима по 

договору  

октобар-мај 

 

 

 

 

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА у 2021/22. школској години 

 Тема Време реализације 

1. Дечја недеља 4-8. октобар 

1.  Дан толеранције 16. новембар 

2.  Божићни вашар 23. децембар 

4. Дан заљубљених 11. фебруар 

5. Међународни Дан жена 7. март 

6. Светски дан шале 1. април 

7. Дан школе мај 

 

 

У Сенти,  

децембар 2021. године 

                                                        

                                                              М.П. 

 

Директор ОШ „Петефи Шандор“ Сента                        Председник  Школског одбора 

         

_________________________                                        ___________________________ 

    Гордан Колош                                                                  Ливиа Барањи 



  

 

 

 


