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Основни подаци о школи

Назив школе ''Стари град''
Адреса Градска 1
Издвојена одељења: Турица , Волујац
Контакт подаци школе:

• Телефон/факс О31/ 552 765,  факс  031/552 576
• Званични мејл школе osstarigradue@mts.rs
• Сајт www.osstarigrad.edu.rs
• фејсбук страница школе https://www.facebook.com/starigradue

ПИБ 102089221
Име и презиме директора школе Станимирка Смиљанић Раонић
Датум оснивања школе 18.11.1965.
Датум прославе Дана школе 18. новембар

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 
образовноваспитни рад у школи и  представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник 
планира и реализује свој рад.

Овим  документом:
 обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, 

школе и јединице локалне самоуправе. 
 омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење 

квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног 
рада и напредовања сваког ученика. 

 доноси се на основу наставног плана и програма у складу са Законом
 поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.

 
Школски програм урађен је у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и 
садржи:

1. Циљеве школског програма; 
2. Наставни план основног образовања и васпитања; 
3. Програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима 

за њихово остваривање; 
4. Изборне програме по разредима, са начинима и поступцима за њихово 

http://www.osstarigrad.edu.rs/
https://www.facebook.com/starigradue
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остваривање; 
5. Програме активности  по разредима, са начинима и поступцима за њихово 

остваривање
6. Програм допунске и додатне наставе; 
7. Програм културних активности школе; 
8. Програм школског спорта и спортско рекреативних активности; 
9. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програми спречавања 

дискриминације  и програми превенције других облика ризичног понашања; 
10. Програм ваннаставних активности ученика; 
11. Програм професионалне оријентације; 
12. Програм здравствене заштите; 
13. Програм социјалне заштите; 
14. Програм заштите животне средине; 
15. Програм сарадње са локалном самоуправом; 
16. Програм сарадње са породицом; 
17. Програм излета, екскурзија и наставе у природи; 
18. Програм рада школске библиотеке; 
19. Програм безбедности и здравља на раду 
20. Програм рада Ученичког парламента;
21. Програм припремног предшколског програма
22. Програм продуженог боравка
23. Програм обогаћеног једносменског рада
24. Програм припремне наставе за завршни испит
25. Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма. (Овај прилог ради се кад и ако 
се за њим укаже потреба.)

26. Праћење остваривања школског програма 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:
 Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 

сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 
интересовањима;

 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 
математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 
информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост 
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у живот породице и заједнице;
 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

изражавање на језицима различитих уметности;
 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација,уз вешто и ефикасно коришћење медија I информационо-
комуникационих технологија;

 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 
образовању и свакодневном животу;

 Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог 
живота;

 Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 
мишљења;

 Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота;

 Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
 Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња;
 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 
пријатељства;

 Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних 
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;

 Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 
неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, 
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;

 Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 
равноправности и толеранције

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Школски програм се реализује у периоду од четири године, односно од почетка школске 
2022/2023. године до краја школске 2026/2027. године 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ РЕАЛИЗУЈЕ 
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Програм се реализује на српском језику и сви ученици похађају наставу на српском језику, 
тако да је у свим табелама изостављен српски као нематерњи језик. Ако дође до промене 
урадиће се анекс на Школски програм и поменуте табеле ће се изменити.


