
 

 

 

 

 

 

На основу члана  119. Став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и  васпитања  (''Службени гласник РС'' бр. 88/2017 ,27/2018 

10/2019,6/2020,129/2021) , члана  51. став 1. тачка  2. Статута ОШ '' Стеван  

Синђелић'' из Београда ,члана 41. став 1. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“бр.55/2013,101/2017,27/2018,10/2019, 

129/2021 ,  Школски одбор  Основне школе ''Стеван Синђелић'' на седници 

одржаноj   15.о9. 2022.  године  доноси   
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Доноси  се   анекс   Школског  програма за школску  

2022/23,2023/24,2024/25,2025/26    Основне школе  ''Стеван  Синђелић'' из 

Београда  ул. Милића  Ракића 1   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Председник   школског  одбора 

                                                                       

 

                           

  Директор  школе  

 

  Биљана Нешковић 



 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

Програм превенције дискриминације и дискриманорног понашања и вређања угледа, 

части и достојанства личности  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА: 

унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

       -мера превенције којиима се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у 

свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада  

       -мера интервенција и начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе 

Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа 

углед, част или достојанство личности 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОГРАМА И  

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

- Конституисање Тима и  избор руководиоца  

Упознавање чланова Тима са Општим и Посебним 

протоколом за заштиту деце. 

 

Формирање Тима и подела задужења која се односе на 

питања дискриминације 

 

Записници са састанка 

Донешење плана рада Тима Израда и усвајање плана рада Тима.  

Увид у Годишњи план рада школе 

Упознавање свих запослених унутар установе 

(наставни и ненаставни кадар) и родотеља о 

постојању Правилника о ближим критеријумима 

за птрепознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег 

лица у установи образовања и васпитања 

(Сл.гласник РС, бр. 22/2016) и Правилника о 

поступању установе у случају сумње или 

утврђеног дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности 

(Сл.гласник РС, бр. 65/2018)  

 

Информисање и упознавање школске заједнице са 

појмовима дискриминације и врстама 

дискриминаторног понашања 

Увид у: записнике  Наставничког већа. Савета родитеља 

и родитељских сатсанака 

  



- Упознавање са планом рада Tима и програмом за 

заштиту од дискриминације, на седницама 

Наставничког већа, Савета родитеља и Школског 

одбора 

Информисање родитеља и школске заједнице 

Записници Савета родитеља, Школског одбора и 

Наставничког већа 

 Планирање различитих активности 

и садржаја на превенцији насиља, 

дискриминације и других облика 

ризичног понашања 

 

 

 

Дефинисање улога и одговорности у примени 

процедура и поступака. 

 

Увид у Годишњи план рада школе и записнике Тима 

Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака – 

успостављање ланца одговорности 

руководства, чланова Тима, дежурних 

наставника, предметних наставника, 

одељењских старешина и осталих 

запослених у школи 

Утврђивање јасних и прецизних улога и одговорности 

свих запослених у примени процедура  

 

Записник Тима,обавештења на огласној табли 

 

-Израда паноа који ће информисати о   текућим 

активностима везаним за превенцију 

дискриминације  

 

 

Израда плаката и паноа који информишу о различитим 

врстама дискриминаторног понашања и актуелним 

акцијама 

Учешће на стручним семинарима и акредитованим 

предавањима везаним за недискиминаторно 

понашање, ненасиље, вештине комуникације 

Планирање стручног усавршавања, Стручне теме и 

дискусије 

Увид у записнике Тима за стручно усавршавање 

 

-Усвајање знања и практичних вештина везаних за 

заштиту од дискриминације (за наставнике, 

ученике и родитеље)                        

 

 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама 

дискриминаторног понашања кроз предавања и 

радионице. 

 

Увид у записнике Ученичког парламента, Савета 

родитеља, Наставничког већа, одељењских заједница 



Упознавање придошлог члана колектива са 

Правилником, програмом рада и члановима тима.  

Разговори и саветодавни рад са наставником 

Увид у записнике Тима 

Информисање ученика о раду Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и његовим члановима  

ЧОС, ажурирање сајта, панои, радионице 

Записници за ЧОС-а и Ученичког парламента 

 

Реализација сваког корака (снимање ситуације, 

процењивањe, интервенција) и презентација, 

дискусија, анализа, нови предлози на Наставничком 

већу.  

Упитници за ученике, наставнике и родитеље 

 

Увид у анализу упитника и извештај Тима за 

самовредновање, Тима за ИО, Тима за заштиту од 

насиља 

Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама 

дискриминације  

Усклађено и доследно поступање по корацима- 

редоследу поступака у случају интервенције: 

     

Увид у записнике   

Праћење и вредновање врста и учестлости 

дискриминаторног понашања  

Редовно ажурирање података у вези са дикриминацијом 

и планирање активности на основу добијених података. 

Увид у записнике, чек листе и анкете 

Континуирано евидентирање случаја 

дискриминације  и информисање 

Редовно информисање о учесталости инцидентних 

ситуација, броју пријава, заступљености различитих 

облика дискриминације, потребом за даљим 

усавршавањем у области превенције, ефектима 

превентивних активности. 

Увид у записнике 

Реализација хумнитарне акције „Срце Синђелића“ 

међу ученицима I- VIII разреда  а.  

Ширење позитивне атмосфере толеранције  

Записници Ученичког парламента 

Сарадња са релевантним службама Континуирана сарадња са Школском управом, МУП-ом, 

Градским центром за социјални рад, надлежним 

судовима, Домом здравља, Повереником, Заштитником 

грађана и локалном самоуправом. Укључивање спољне 

заштитне мреже. 

Увид у записнике 



Индивидуални разговори са наставницима и свим 

осталим запосленим у школи 

Давање смерница, упутстава, саветодавни рад 

Записник Тима 

Едукација ученика од I до VIII разреда  Радионице у оквиру ЧОС-ова, наставе Грађанског 

васпитања на тему: „Уважавање различитости” 

Увид у Ес дневник   

Посета часовима  Посета у  одељењима где се указала потреба за тим на 

основу пријаве да се у тим одељењима испољило 

дискриминаторно понашање 

 

Увид у Ес дневник 

Пружање подршке ученицима који трпе 

дискриминацију 

Интервенисање у циљу заустављања насиља, 

осигуравање безбедности ученика изложених насиљу, 

примена мера на смањивању ризика од  понављања, 

ублажавање последица и праћење ефекта предузетих 

мера.  

Увид у записнике 

Рад са ученицима која врше 

дискриминацију 

Реализација појачаног васпитног рада, примена 

активности друштвено-корисног рада 

 

Увид у записнике 

-Саветодавни рад са родитељима Информисање родитеља о планираним активностима и 

могућностима пружања подрше 

 

Записници о посети родитеља 

Вредновање рада Тима Анализа и израда извештаја  

 

Увид у Годишњи извештај рада школе 

Повезивање са невладиним организацијама и 

Омбудсманом у циљу заштите ученика  

Контактирање, саветодавни рад, сарадња у случају 

тежих облика дискриминаторног понашања 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записници Тима 

Кутија поверења Пружање могућности за анонимно пријављивање 

дискриминаторног понашања 

Учествовање у манифестацијама Обележавање Дечије недеље, организовање 

друштвених, културних, хуманитарних и 

спотских активности, посета и дружења, радионице 

Увид у записнике и извештаје  

Физичке мере превенције Добро организовано дежурство запослених, видео 

надзор 

Постављен видео надзор, књига дежурства 

Организовање предавања, трибина и 

разговора 

Реализација предавања на тему Дискриминација 

Сарадници из МУП-а и других организација 

 

Прављење одељењских правила понашања Заједничко доношење правила понашања. Израда паноа 

у учионицама 

Увид у записнике часова одељењске заједнице 



НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни наставни 
предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из плана и програма 
наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања - у климатски погодном 
месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога. 
 
Циљеви наставе у природи су: 
- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 
правилног психофизичког и социјалног развоја; 
- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и 
коришћења слободног времена; 
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 
друштвеном окружењу; 
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити 
природе; 
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције 
и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 
- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 
- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона 
који се обилази. 
 
Задаци наставе у природи 
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, 
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе. 
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 
- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне 
средине и изграђивање еколошких навика; 
- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и 
околине; 
- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 
- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове 
повезаности и променљивости; 
- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 
прилика; 
- развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 
- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 
- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 
обављању личне хигијене и бриге о себи; 
- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи 
боравак у природи; 
- формирање навика редовне и правилне исхране; 
- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 
- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 



одговарајуће активности. 
 
Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у природи, који доставља 
наставничком већу, ради разматрања и усвајања. 
Настава у природи и екскурзија могу да се реализују, ако је савет родитеља дао сагласност на 
програм наставе у природи, односно екскурзије. 
 
 
ПРВИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике првог  разреда организоваће се у Косјерићу 
 
Косјерић је градић у западној Србији. То је најсевернија општина Златиборског округа у којој 
живи око 11.000, док у самом граду живи 4.000 становника. На простору од 358 квадратних 
километара налази се 27 насељених места која су углавном смештена у речним долинама, 
мада има насеља која се налазе и на преко 1.000 метара надморске висине. Сам град је на 
изузетном географском положају јер се налази на путу који повезује Војводину и Београд са 
Јадранским морем, а у близини су и велики туристички центри Дивчибаре и Златибор. Град је 
окружен високим планинама, пашњацима, шумама и великим бројем изворишта тако да је 
Косјерић већ неколико деценија познат по сеоском туризму и справљању здраве хране.   
Са надморском висином од 400м, чистим ваздухом, мешавином умерено континенталне и 
субпланинске климе ( око 2000 сунчаних сати годишње), Косјерић је идеално место и за све 
спортисте и рекреативце. 
 
ДРУГИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике другог  разреда организоваће се на Гочу 
 
Гоч - је прелепа планина коју одликују бројне природне лепоте. Налази се у склопу 
севернокопаоничких планина, јужно од Западне Мораве, изнад нашег најпознатијег 
туристичког места - Врњачке Бање. На Гочу је извориште многих потока и речица које отичу 
према Западној Морави на северу, и Расини на југу.  
Богата вегетација која се поносно шири целом планином, видиковци са којих се пружа поглед 
на пола Србије, модро зелено језеро, бајковито дечије одмаралиште – разлози су због којих је 
Гоч идеална планина како за зимске, тако и летње активности. Микроклима и чист ваздух, 
захваљујући пространим шумама Гоча, повољно утичу на јачање метаболизма и побољшање 
целокупног здравља 
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике четвртог  разреда организоваће се на 
Златибору- Гостиље 
 
Златибор - је планина изузетне лепоте. Краси је пријатна клима, благо поднебље, пространи 
пропланци, бујни пашњаци испресецани планинским потоцима и прошарани бујним боровима 
по којима је ова планина и добила име. Просечна надморска висина је 1000 м.  Златибор се 
налази у западном делу Србије. Лековитост ове планине огледа се у благости климе. Златибор 
је лековита бања, рекреативни центар, скијалиште, центар културних дешавања и окупљања 
људи са свих страна. 
Гостиље је насеље у Србији у Златиборском округу. Село је познато по водопадима, такозваним 
Гостиљским водопадима у којима се, како легенда каже, купају виле, тако да све што се овде 
може доживети свакако буди бајковит доживљај. У близини су Стопића пећина и Сирогојно. 
Ово је место где се налази минерални извор где се на самом изворишту налази И рибњак са 
узгојом пастрмки. Гостиље се налази на 20км од центра Златибора. 
 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - Настава у природи за ученике четвртог  разреда организоваће се на Тари 
 
На крајњем западу Србије, где Дрина прави највећу окуку у свом току, смештена је најлепша 



српска, а уједно и једна од најлепших планина Европе – Тара. Мало је места са толико 
зеленила, мира и тишине. Планина Тара се простире на 19.200 хектара и због својих изузетних 
природних реткости 1981. године велики њен део проглашен је националним парком. 
Просечна надморска висина од 1000 до 1200 метара, као и нетакнута природа, идеалан су спој 
за одмор и опоравак. 
Од укупне површине коју Тара захвата, преко 70% чине густе четинарске шуме. Међу њима 
расути су пропланци, питоми, зелени и препуни тишине. Планина крије и храни изузетно богат 
животињски свет. На њој живи преко 1000 биљних и више од 200 животињских врста. 
 
Ове  предложене дестинације  омогућују да се остваре  следећи  садржаји  наставног  Плана  
и програма : 
 
Српски језик 
 
Рад на развијању способности причања доживљаја, причања са елементима  
описивања на основу доживљених слика у природи.  Упознавање са старим алатима и  
занатима ‐ богаћење речника .Писање писма и разгледнице . Писање дневника 
 
Свет око нас и природа и друштво 
 
Ученици од првог до четвртог  разреда упознали би:                                                                           
флору и фауну одређене дестинације, животне заједнице шума и ливада, међусобни  утицај  
живе и неживе природе у тим пределима. Начин живота и рада људи,туризам, гране привреде‐
лековите изворе, лечилишта, пратеће занате, истицање значаја туризма као гране привреде 
итд. 
Ученици упознају историју краја. Оријентацију у природи помоћу објеката из природе. 
 
Физичко васпитање 
 
Ученици ће реализовати следеће садржаје:                                                                                                                             
-ходање, трчање, скакање, прескакање и сналажење у природи. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


