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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљ: 
 Стицање знања,  формирање ставова и понашања ученика  у вези са  здравим начином живота и  развојем хуманих

односа међу људима 
 Усвајање знања о чувању здравља, болести и  знања о чувању здравља, болести и могућностима лечења
 Развијање  свести  и  одговорности  појединца  за  сопствено  здравље,  о  значају  личне  хигијене,  хигијене  исхране  и

хигијенског начина живота
 Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде саставни део свакодневних навика, потреба и

поступања;
 Спровођење примарне превенције од болести зависности;
 Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско – естетског очувања школе.
 Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређивању

здравља ученика

Активности Начин остваривања Носиоци
активности

Временска
динамика

Начин праћењења

Развијање
међупредметне
компетенције-
одговорност  за
сопствено
здравље

Сарадња  Стручних  већа  на  повезивању
наставних и ваннаставних активности -  часови
свет  око  нас  ,  природа  и  друштво,  биологија,
физичко  и  здравствено  васпитање,  хемија,
српски  и  страни  језик  историја,  географија,
ликовна култура, грађанско  васпитање.

Учитељи,
предметни
наставници,
одељењске
старешине

Током
године

Евиденција наставника
о реализацији часова 
где се развија 
међупредметна 
компетенција о 
одговорност за 
сопствено здравље

Pревентивно
компензацијско
вежбањe

У  оквиру  наставе  физичког  и  здравственог
васпитања  и  активности  обогаћеног
једносменског  рада  редовно  ће  се  радити  на
спречавања и отклањања телесних деформитета
и  лоших  последица  вишечасовног  седења.
Ученици  се  оспособљавају  у  самосталном

Предметни
наставници  и
наставници  који
реализују
активносту  у
обогаћеном

Током
године

Лична евиденција 
наставника  физичког 
и здравственог 
васпитања, евиденција 
наставника који 
реализују активносту у
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неговању  физичких  способности,  помагању
раста, учвршћивању здравља.

једносменском
раду

обогаћеном 
једносменском раду

Предавања
Патронажне
службе  Дома
здравља

Реализација предавања у сваком одељењу од 1.
до 8. разреда према избору тема Дома здравља
од  личне  хигијене,  здраве  исхране,  промена  у
пубертету  до  бављења  спортом  и  заштите  од
алкохола, дувана и психоактивних супстанци /

Сарадници
Патронажне
служне Ужице

према  плану
Патронажна
служба  Дома
здравља
Ужице  у
договору  са
школом

Евиденција сарадника 
Патронажне службе, 
извештај о реализацији
сарадње са 
Патронажном 
службом, есдневник -  
евиденција радионица

Стоматолошки
преглед  ученика
и  радионице
везане за заштиту
и здравље зуба

Стоматолошка  служба  ће  организовати
стоматолошки  преглед  ученика  и  радионице
везане за заштиту и здравље зуба

Стоматолошка
служба  при
амбуланти  у
школи

Током
године

Здравствени катрони 
ученика, есдневник -  
евиденција радионица

Индивидуални
саветодавни  рад
са  ученицима  и
родитељима

Повезивање  ученика  и  њихових  родитеља  са
специјализованом  здравственом  службом  по
потреби

Одељењске
старешине,
стручна  служба
школе

По  потреби
током године

Лична евиденција 
одељењског 
старешине, педагога, 
психолога

Неговање
здравих  стилова
живота у погледу
физичког
здравља

Реализацијом  ЧОСа,  на  часовима  редовне
наставе,  слободних  активности,  радионица
стручних  сарадника  школе  и  сарадника
здравствених установа града Ужица оспособити
ученике да умеју да утврде сопствене потребе за
храном и њихов однос са растом и развојем, за
формирање  ставова  у  погледу  исхране,
развијање личне одговорности за бригу о телу,
потреба  за  одмором;  спавање  и  рекреација;
коришћења слободног времена

Учитељи,
предметни
наставници,
одељењске
старешине,
стручна  служба
школе,  сарадници
здравствених
установа Ужице

Током
године

есдневник -  
евиденција редовних 
часова, ЧОСа,  
радионица, лична 
евиденција 
одељењског 
старешине, педагога, 
психолога, евиденција 
сарадника 
здравствених установа

Неговање
здравих  стилова
живота у погледу
социјалних
интеракција  у

Реализацијом  ЧОСа,  на  часовима  редовне
наставе,  слободних  активности,  радионица
стручних  сарадника  школе  и  сарадника
здравствених установа града Ужица оспособити
ученике да разумеју потребе и осећања своја и

Учитељи,
предметни
наставници,
одељењске
старешине,

Током
године

есдневник -  
евиденција редовних 
часова, ЧОСа,  
радионица, лична 
евиденција 
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школи других, водећи рачуна о њима, прихватајући и
поштујући  их,  ,  оспособљавати  ученике  за
формирање и неговање пријатељства са другим
ученицима

стручна  служба
школе,  сарадници
здравствених
установа Ужице

одељењског 
старешине, педагога, 
психолога, евиденција 
сарадника 
здравствених установа

Неговање
здравих  стилова
живота у погледу
менталног
здравља

Реализацијом  ЧОСа,  на  часовима  редовне
наставе,  слободних  активности,  радионица
стручних  сарадника  школе  и  сарадника
здравствених  установа  града  Ужица,
индивидуалним  разговорима  омогућити
ученицима  спознају  о себи,  изграђивање
сопственог  концепта,  правилно  вредновање
понашања,  препознавање  осећања,  развијати
свест  о  сличностима  и  разликама  наших
осећања, акција, изгледа; евидентирање промена
у  развоја;  проналажење  начина  за
превазилажење  психолошких  проблем,
савладавање развојних страхова и анксиозности

Учитељи,
предметни
наставници,
одељењске
старешине,
стручна  служба
школе,  сарадници
здравствених
установа Ужице

Током
године

есдневник -  
евиденција редовних 
часова, ЧОСа,  
радионица, лична 
евиденција 
одељењског 
старешине, педагога, 
психолога, евиденција 
сарадника 
здравствених установа

Обележавање
значајних  датума
везаних  за
здравствену
превенцију

На  часовима  редовне  наставе  појединих
предмета,  секција,  обогаћеног  једносменског
рада  обележавају  се  низом  активности  у
договору  са  ученицима  датуми  везани  за
здравствену превенцију

Наставници,
ученици

По календару
значајних
датума
везаних  за
здравље

Фотографије, панои, 
продукти, сајт школе, 
фејсбук страница 
школе

Промоција
бављења спортом

Реализацијом  активности  предвиђених
програмом  школског  спорта  и  спотрско-
рекреативних активности

Сви  носиоци
предвиђени
програмом
школског  спорта
и  спотрско-
рекреативних
активности

Током
године

Начин праћења 
предвиђен програмом 
школског спорта и 
спотрско-
рекреативних 
активности


