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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Циљ:
 Организовано културно деловање школе на средину и обратно
 Оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани развој и богатији лични 

живот у слободном времену 
 Представљање оних резултата којим школа богати културни и друштвени живот средине. 
 Очување традиције, указивање на значај и дело Светог Саве
 Развијање естетских и културних вредности и развијање креативности
 Развијање мотивације за постигнућем код ученика 
 Сарадња са локалном заједницом

Активности Начин остваривања Носиоци активности Временска 
динамика

Начин праћењења

Сарадња са 
институцијама 
културе и другим 
јавним установама 
у Граду 

Организовани одлазак ученика  Народном 
позоришту, биоскопу,музеју, Градској 
галерији, библиотеци, Јокановића кући,  
Архиву, Канцеларији за младе, Црквеним 
објектима

Наставници,  учитељи, 
ученици

У 
зависности 
од  плана 

институција 
које се 

посећује

Евиденција посета у 
дневницима 

образовно васпитног 
рада, евиденција о 

посетама, 
фотографије

Обележавање 
значајних датума и  
празника  

Прослава Савиндана , oбележавање 
Васкрса и других значајних празника , 
изложбе, приредбе...

Тим за обележавање 
значајних датума 

васпитачи, учитељи, 
наставници

Током 
школске 
године

продукти, 
фотографије, сајт и 
фејсбук страница 

школе

Обележавање Дечје 
недеље 

приредбе, књижевно вече,маскенбал, 
учешће на конкурсима, израда паноа, 
беџева, презентација, на редовним 
часовима на тему дечијих права

Васпитачи, учитељи, 
наставници Октобар

Евиденција 
наставника о 

реализацији часова, 
продукти, 

фотографије 
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Прослава  Дана 
града

 Учешће у прослави Дана града , 
укључивање у програмске активности 
града, дефиле предшколаца, цртање на 
Тргу, учешће у кросу „За срећније 
детињство“,  садржаји предвиђени планом 
обележавања Дана града 

У зависности од 
активности –васпитачи, 
одељењске старешине, 

наставници

Последња 
седмица 

септембра

Евиденција о 
активности у 

дневнику образовно 
васпитног рада, 

фотографије

Обележавање Дана 
школе

постављање изложбе учениких радова, 
литерарни и ликовни конкурс , приредба, 
доделе награда школе , фонда Караклајић
Легат аАнђа и Анђелко  Пејић и ле

Тим за обележавање 
значајних датума 

васпитачи, 
учитељи,наставници

Новембар

продукти, 
фотографије, сајт и 
фејсбук страница 

школе
Приредба за 
предшколске групе 
и ученике првог 
разреда

-приредба добродошлице у школу Тим за пријем првака Август/
септембар

фотографије, сајт и 
фејсбук страница 

школе

Посета деце 
предшколских 
група из градских 
вртића и њихових 
родитеља 

реализација припремљених активности и 
програма / креативне ликовне, музичке, 
драмске, спортске радионице.../

Тим за маркетинг , 
учитељи, наставници Април-јун

продукти, 
фотографије, сајт и 
фејсбук страница 

школе

Учешће на 
конкурсима

Ученици раде радове и учествују на 
конкурсима из области музичке, ликовне, 
изражајне и друге културе

Учитељи, наставници

У 
зависности 

од 
објављивања 

конкурса

Конкурсни радови, 
награде

Промоција 
најуспешнијих 
ученика осмог 
разреда

-доделе Вукове и посебних диплома на 
свечаности са доделом награда и 
пригодним програмом; пријем  носиоца 
Вукове дипломе  и њихових родитеља

директор школе 
одељењске старешине, 

наставници српског 
језика и музичке 

културе, директор 

У јуну пре 
полагања 
завршног 

испита

Фотографије, сајт 
школе, фејсбук 

страница школе, 
локални медији



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

школе

Ваннаставни облик 
образовно-
васпитног рада који 
се остварује ван 
Школе.

Реализација културних активности на  
екскурзијама, излетима иреакреативним 
наставама  

Одељењске старешине и 
сарадници на 

реализацији садржаја

Према плану 
реализације 

за сваку 
годину 

предвиђен 
годишњим 
планпом 

рада школе

Извештаји о 
реализацији 

екскурзија, излета 
иреакреативне 

наставе


