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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Циљ:
 Развој и практиковање здравог начина живота,
 Развој свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности 
 Превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције
 Постизање што бољих резултата за своју школу, доказивање кроз спорт
 Јачање моралних квалитета личности ученика
 Учешће што већег броја ученика у спортским активностима, учешће у  хуманитарној акцији
 Јачање колектива одељења, јачање тимског духа,
 Учење спорту  кроз такмичење и кроз подршку друговима (навијање), сарадња родитеља и школе

Активности  Начин остваривања Носиоци активности Временска 
динамика

Начин праћењења

Учешће у кросу „Трка за срећније детињство“ – 
учешће ученика, учитеља и 
наставника ОФА

Наставници ОФА, 
ученици, „Црвени крст“-
Ужице, Спортски савез - 
Ужице

Септембар – 
октобар

Евиденција у 
Дневнику рада, сајт 

школе, фејсбук 
страница школе, 

евиденција у 
Летопису школе

Рад спортских 
секција 

Реализација садржаја спортских 
секција, тренинзи и учешће на 
спортским надметањима

Наставници који реализују 
спортске секције 

Током године Евиденција у 
дневницима секција,
Резултати такмичења

Учешће у 
такмичењима у 
оквиру ОСИУРС-а

Учешће ученика у такмичењима 
које се реализују у оквиру 
ОСИУРС-а

Наставници ОФА, 
ученици, Спортски савез – 
Ужице

Током године Евиденција у 
дневнику рада, сајт 

школе, фејсбук 
страница школе, 

Летопис
Недеља школског 
спорта

Реализација турнира:
Фудбал – дечаци (5. Разред) 
Рукомет- девојчице (5. Разред) 

Наставници ОФА, 
ученици, одељенске 
старешине, остали 

Једна недеља у 
првом и једна 

недеља у другом 

Евиденција у 
дневнику рада, сајт 

школе, фејсбук 
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Мали фудбал- дечаци (6. Разред) 
Одбојка - девојчице (6. Разред) 
Стони тенис - дечаци (7. Разред) 
Мали фудбал- дечаци (7. Разред) 
Одбојка - девојчице (7. Разред) 
Стони тенис - дечаци (8. Разред) 
Мали фудбал- дечаци (8. Разред) 
Одбојка - девојчице (8. Разред)

наставници,  полугодишту 
током наставне 

године

страница школе, 
Летопис

Друге спортско-
рекреативне 
активности и 
активности током 
реализације излета и 
наставе у природи 

Активности предвиђене 
програмом реализације наставе у 
природи, излета, екскузрзија, 

Наставници ОФА, 
ученици, одељенске 
старешине

Према Годишњем 
плану рада школе 
за сваку школску 

годину и 
годишњим 
плановима 

наставе у природи

Евиденција у 
дневнику рада, 

извештај о 
реализацији настава у 
природи, екскурзија, 

излета Летопис, 
фотографије

Сарадња са 
спортским 
клубовима и 
удружењима

Учешће ученика у спортским 
сусретима ученика и  
реализацији активности 

Наставници ОФА, 
спортска удружења

У складу са 
планом 

активности 
спортских 
клубова, 

удружења 

Извештај о 
реализацији 
активности, 
евиденција 

наставника ОФА, 
фотографије 


