На основу члана 89. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), а у складу са чланом 57.
став 1. тачка 2. Статута ОШ „Старина Новак“ из Београда, Школски одбор ОШ
„Старина Новак“ на 9. редовној седници одржаној дана 07.12.2015.године, донео је
ОДЛУКУ
I Доносе се измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску
2015/2016.годину које се састоје у следећем:
Одељак Годишњег плана рада школе под називом „XVI ЕКСКУРЗИЈЕ И
НАСТАВА У ПРИРОДИ“ мења тако да сада гласи:
Одељењска већа школе доставила су предлоге плана и програма екскурзија и
наставе у природи Наставничком већу школе.
Наставничко веће је, на предлог Одељењских већа, донело план и програм
екскурзија и наставе у природи на седници 11.09.2015.године и донело измене и
допуне плана и програма на седници од 06.11.2015. године.
1. ПЛАН ИЗЛЕТА
први разред:
септембар/октобар: Авала (Шупља стена); једнодневни излет.
други разред:
септембар/октобар: Мали Иђош; једнодневни излет.
трећи разред:
септембар/октобар: Мали Иђош; једнодневни излет.
четврти разред:
септембар/октобар: Мали Иђош; једнодневни излет.
Предложени план разматраће Савет родитеља школе на састанку од 14.9.2015.
године, односно на састанку од 06.11.2015. године.
2. ПРОГРАМ И ПЛАН НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих
садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма у климатско
погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других
разлога.
Задаци наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму
образовно-васпитног рада. Задаци који се остварују реализацијом програма
наставе у природи су: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање
узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима:
развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика:
упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног
односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја
здравља и здравих стилова живота:подстицање испољавања позитнивних
емоционалних доживљаја, развијање радозналости, интересовања и способности
за активно упознавање окружења, оспособљавање за сналажење у простору и
времену, коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у

непосредном окружењу, развијање одговорног односа према себи, окружењу и
културном наслеђу.
Носиоци припреме, организације и извођења наставе у природи су директор,
наставници разредне наставе и стручни вођа пута кога именује директор школе.
Настава у природи се организује за ученике од првог до четвртог разреда у
трајању од 7 дана. За ученике који не иду на наставу у природи организује се
настава у школи.
За непосредно извођење наставе у природи одговоран је наставник
разредне наставе. Он има посебна задужења прописана Законом.
На седници, 11.9.2015. Наставничко веће је донело план и програм наставе у
природи на предлог ОВ, као и измене и допуне плана и програма на седници од
06.11.2015. године:
први разред:
мај/јун: Златибор- 7 дана/6 ноћења
други разред:
мај/јун: Златибор- 7 дана/6 ноћења
трећи разред:
мај/јун: Златибор- 7 дана/6 ноћења
четврти разред:
мај/јун: Златибор - 7 дана/6 ноћења
пети разред:
пролеће 2016. године/једнодневни излет: Опленац, Топола, Буковичка бања
шести разред:
пролеће 2016. године: Златибор, Сирогојно, Шарганска осмица – 2 дана / 1 ноћење
седми разред:
пролеће 2016. године: екскурзија на тему „Подунавље у новом веку“ –
Петроварадин, Сремски Карловци, Фрушкогорски манастири, тврђава Бач – 2
дана/ 1 ноћењe
осми разред:
пролеће 2016. године: екскурзија на тему „Трагом Првог и Другог светског рата“ – 3
дана/ 2 ноћења и то:
- први дан: Струганик (родна кућа Живојина Мишића), споменик на
Темеришу;
- други дан: Бајина Башта, Перућац, манастир Рача, Тара (преноћишта
организовати на Тари или Златибору) и
- трећи дан: повратак – Златибор, Народни музеј Ужице, Кадињача.

Предложени план и програм Савет родитеља школе разматраће и донети одлуку о
давању сагласности на састанку 14.09.2015.године, односно на састанку од
03.12.2015. године.
II
У Одељку „УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА“ додаје се став 14 као ПРОЈЕКАТ
СПОРТСКОГ ОДЕЉЕЊА.
III У одељку Годишњег плана рада школе под називом „XXIII
ОСТВАРИВАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА“ - ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ
ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА, додаје се став 2. који гласи: „У школи се у
сарадњи са лекарима из Градског завода за јавно здравље од ове школске године

реализује пројекат „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе
психоактивних супстанци“. Пројекат реализују стручни сарадници школе који су
похађали акредитовани програм стручног усавршавања. Пројекат се реализује у
трећем разреду у сарадњи са одељењским старешинама и на основу сагласности
родитеља/старатеља. Садржај програма се реализује у току дванаест школских
часова одељењског старешине. Овај пројекат са слоганом „Твоје знање мења све“
има за циљ да поучи децу, пружајући им прилику да праве изборе, да користе
стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да науче како да доносе своје
одлуке и да сами предузимају акције“.
IV У Табеларном приказу садржаја рада, додаје се задња колона: Радионице: „Твоје
знање мења све“ из програма Креативни рад са ученицима на превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци“, чији су носиоци стручни сарадници школе“.

Председник Школског одбора
_______________________
Снежана Марковић

