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Основно образовање и васпитање се остварује на основу Школског програма. Школски програм омогућава 

оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског заступника у избору школе, праћење квалитета 

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

Доноси га Школски одбор, у складу са ЗОСОВ. 
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Дел.бр: 834 

Датум: 29.06.2022. 

 

1.УВOД 
 

           Наша школа је велика и лепо уређена школа са великим бројем ученика и добром 

организацијом   рада,   која   је    оснаживањем    кадровских    капацитета партиципацијом 

запослених у раду школе и новом организацијом, унапредила квалитет рада у целини. 

Желимо да, у адекватно опремљеном простору, примењујући активне методе рада, 

ученици боље упознају себе, науче да усвојена знања примењују у пракси и тако лакше 

донесу одлуку о избору будућег занимања. 

ОШ ''Јеврем Обреновић'' у Шапцу основана је 15. 7. 1961. Решењем Народног одбора 

општине Шабац бр. 06-7378, под називом ОШ ''Селе Јовановић''. Решењем Министарства 

просвете о давању сагласности за промену назива школе бр. 610-00- 00518/2007-07 

извршен је упис у Трговинском суду у Ваљеву 6. 8. 2008. решењем Фи. 28/08 тако да 

Школа од 1. 9. 2008. носи назив ОШ ''Јеврем Обреновић''. Школа је радила самостално до 

1970. године, а од тада у њеном саставу су издвојена одељења: Орид, Мишар, Корман, 

Предворица, Мрђеновац, Орашац и Миокус. Велики број издвојених одељења је једна од 

најзначајнијих специфичности наше школе. 

 

Полазне основе израде Школског програма 
 

Приликом израде Школског програма користили су се следећи документи: 

 

Полазне основе израде Школског програма 
 

Приликом израде Школског програма користили су се следећи документи: 

 

1.  Закон о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“ бр.88/2017, 27/18-

др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21 ) 

 

2. Закон о основном образовању и васпитању ( „Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 

101/2017, 10/19, 27/18-др.закон и 129/21) 

 

Такође су полазне основе и низ правилника који се односе на наставу у првом циклусу, на 

наставу у другом циклусу, на стручно усавршавање, уџбенике, посебне програме, 

безбедност на раду. Овде су посебно издвојена три правилника који се односе на 

најновије измене у наставним  програмима и плановима и то: 

 

1.Правилник о плану наставе и учења за први циклус образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за I разред образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС- 

Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 2/20) 

 

2.Правилник о наставном плану за други циклус образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за V разред образовања и васпитања („Сл.гласник РС- 

Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010-др.правилник, 3/2011- 

др.правилник,1/2013, 4/2014, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/18, 15/18) 

 

3.Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за 

страни језик ( Сл.гл. 78/2017. ) 
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Приликом израде Школског програма користили су се и школски документи, а посебно 

Развојни план за период 2022-2026.год. и резултати самовредновања за све области рада. 

Из Развојног плана у израду Школског програма уграђени су развојни циљеви за све 

области и то: 

 

 

 

Кључна област Развојни циљ Имплементација 

Програмирање, 

планирање, 

извештавање 

Усклађивање Школског 

програма и Годишњег 

плана рада у циљу 

побољшаља наставе 

У делу Школског програма који се односи 

на програме обавезних и изборних 

предмета по разредима, са начинима и 

поступцима за њихово остваривање 

Настава и учење Побољшање квалитета 

наставе у стицању 

трајних и 

функционалних знања 

У циљевима Школског програма, у делу 

Школског програма који се односи на 

програме обавезних и изборних предмета 

по разредима, са начинима и поступцима 

за њихово остваривање / посебан део 

међупредметне компетенције, корелација 

унутар предмета и са другим предметима, 

тематска, интердисциплинарна и пројектна 

настава / 

 

Образовна 

постигнућа 

ученика 

 

Школске оцене и 

резултати су у складу са 

нивоом остварености 

образовних стандарда и 

постигнућа ученика 

 

У делу Школског програма који се односи 

на програме обавезних и изборних 

предмета по разредима, са начинима и 

поступцима за њихово остваривање 

/евалуација, начин праћења, настава 

усмерена на исходе и стандарде, анализе 

уоквиру стручних већа и актива / 

Подршка 

ученицима 

Подстицање социјалног 

и личног развоја 

ученика кроз различите 

видове подршке 

У циљевима Школског програма, 

плановима допунске и додатне наставе, 

Тима за подршку ученика, изради ИОП-а и 

индивидуализацији, посебним програмима 

у склопу Школског програма 

Етос Даље унапређење 

безбедности школе и 

стварање подстицајне и 

креативне атмосфере 

У циљевима Школског програма и посебни 

програми у склопу Школског програма 

Организација рада 

школе, управљање 

људским и 

материјалним 

ресурсима 

 

Побољшање 

ефикасности рада 

школе 

Људски и материјално- 

технички ресусрси су у 

функцији квалитета 

рада школе 

Прожима се кроз цео Школски програм 
 
У циљевима и посебним програмима у 

склопу Школског програма 
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Начела на којима је програм утемељен су : 

 

 усмерености на процесе и исходе учења; 

 заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета 

програма; 

 уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, 

формирања ставова и усвајања вредности код ученика; 

 хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих 

наставних предмета; 

 поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и 

брзине напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 

 заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим 

методама наставе и учења; 

 уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово 

повезивање са садржајима наставе; 

 развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања 

учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

 коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 
мотивисање ученика; 

 уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја 
обезбеђивањем услова за живот и рад у школи 

 
 

Полазећи од ових начела у изради Школског програма настојали смо да створимо услове 

за остварење нашег циља-све што радимо -радимо у најбољем интересу сваког детета. У 

Школском програму настојали смо да представимо зашто, шта, када, где, како и са ким 

ученици уче и какви су резултати учења 

 
 

Школски програм урађен је у складу са Националним оквиром образовања и 

васпитања и садржи
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2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу детета, ученика и 

одраслог; 

 обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj детета, 

ученика и одраслог, развиjање ненасилног понашања и успостављање нулте 
толеранциjе према насиљу; 

 шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна 
укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

 развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоjа физичких 

способности; 

 развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и 

животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

 континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовноj пракси; 

 развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву 

коjе се мења; 

 пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког 
детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развоjним потребама и 

интересовањима; 

 развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних 
компетенциjа и стручних компетенциjа у складу са захтевима занимања, 

потребама тржишта рада и развоjем савремене науке и технологиjе 

 развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе 

за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоинициjативе и изражавања свог мишљења; 

 оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоjа и будућег живота; 

 развиjање позитивних људских вредности; 

 развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са 

другима и неговање другарства и приjатељства; 

 развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, 
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

 развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранциjе и уважавање различитости; 

 развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања 

припадности Републици Србиjи, поштовање и неговање српског jезика и 

матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, 

развиjање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине; 

 повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 

завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 

продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања; 

 повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србиjе као државе засноване на знању. 

 изради програма посебно се водило рачуна о усмерености на постизање општих 

међупредметних компетенција: 
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 компетенцији за учење 

 одговорно учешће у демократском друштву 

 естетичка компетенција 

 комуникација 

 одговоран однос према околини 

 одговоран однос према здрављу 

 предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 рад са подацима и инфромација 

 решавање проблема 

 сарадња 

 дигитална компетенција 

 

Компетенција се развијају кроз наставу свих предмета и примењују у разним ситуацијама 

при решавању различитих проблема и задатака. Опште предметне компетенције и 

специфичне предметне компетенције биће посебно издвојене у годишњим плановима 

рада. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Школски програм се реализује у периоду од четири године, односно од почетка школске 

2022/2023. године до краја школске 2025/2026. године. 

 
 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ РЕАЛИЗУЈЕ 

 

Програм се реализује на српском језику 

 

 

3. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 
Школски програм се реализује у првом и другом циклусу. Први циклус траје у I, II, III и 

IV разреду , а други циклус у V, VI, VII и VIII разреду. 

 

Напомена: у Школи 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 ове табеле изменити. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

 

Ред. 

бр. 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

 УКУПНО: А 20 720 21 756 21 756 21 756 

 
 

 

Ред. 

бр. 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 

 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

 

1. 
Верска 
настава/Грађанско 

васпитање* 

 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 

 УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

 УКУПНО А + Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

*Ученик бира један од понуђених програма 



 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми и активности 
 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 20 720 21 756 21 756 21 756 

2. Пројектна настава*       1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава - - - - 1 36 1 36 

5. Настава у природи** 7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

  

*Пројектна настава је обавезна за све ученике четвртог разреда у школској 2022/2023.год. 

**Настава у природи се реализује у складу са одговарајућим правилником 

 

Ред. 

бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ 

ПРВИ 

 
РАЗРЕД 

 ДРУГИ 

 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

 
РАЗРЕД 

РАДА нед. год.  нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског 
старешине 

1 36  1 36 1 36 1 36 

 

2. 
Ваннаставне 
активности* 

 

1-2 
 

36-72 
  

1-2 
 

36-72 
 

1-2 
 

36-72 
 

1-2 
36- 
72 

3. Екскурзија 1-3 дана 
Годишње 

 1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

 

*Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, 

медија и спорта 

 
Напомена: У Школи се од првог разреда изучава као страни језик енглески језик. 
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Напомена: У Школи је организован продужени боравак за ученике I и II разреда, 

број група сваке школске године зависи од броја пријављених ученика и 

финансирања од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Саставни део Школског програма је и програм рада продуженог боравка. 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 
 

Ред. А.ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

бр. ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

4. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

5. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

6. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

7. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

8. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

9. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

10. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

 

11. 
Физичко и здравствено 
васпитање 

 

2 
 

72+54* 
 

2 
 

72+54* 
3 108 3 102 

12. Физика   2 72 2 72 2 68 

13. Хемија     2 72 2 68 

 УКУПНО: А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

 Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

 

1. 
Версканастава/Грађа

нско  васпитање** 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Други страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

 УКУПНО: Б 3 108 3 108 3 108 3 102 

 УКУПНО: А + Б 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети, изборни програми и активности 
 

 

Ред. 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

бр. РАДА нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. Слободне наставне 
активности**** 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 
 
 

 

Ред. 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО- 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

бр. ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 28 1062 1 36 1 34 

2. Ваннаставне 

активности ***** 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 

*Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и 
здравствено васпитање 

 

**Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета 

 

***Ученик бира страни језик са листе коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га као други страни језик 

 
 

****Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и 

Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три 

слободне наставне активности које Школа нуди. 

 

*****Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, 

хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са простором и 

људским ресурсима школе 

 

Напомена: У Школском програму прецизиране су у посебном делу ваннаставне 

активности, генерално организоване кроз рад низа секција. 
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