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УВОД 
 

Основна делатност Дома ученика средњих школа је васпитно - образовна активност којом 

се обезбеђује: смештај, исхрана, услови за учење, завршавање школских обавеза, васпитни рад, 

забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог места сталног боравка. 

Дом је педагошки обликована средина и заједница која се ослања на акциони потенцијал 

ученика и која за своју основну делатност има васпитање које се дешава између ученика, 

васпитача и ученика, стручних сарадника и свих који чине социјални амбијент Дома. 

У Дому ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика – Шабац у Шапцу 

школске 2020/21. године, смештено је 100 ученика, који се образују за трећи и четврти степен 

стручног оспособљавања и средњег стручног образовања. У школској 2019/2020.години, 

отварањем новог крила дома за смештај укупан капацитет је 105ученика. 

 

 1.Организација рада уДому 

Општа организација рада у Дому произилази из задатака који су му постављени. Усклађена 

је према раду школа, времену трајања школске године и потребама ученика. 

Организација рада требало би да омогући складно функционисање свих делова процеса 

рада и представља основу педагошког процеса. 

Одређена је Кућним редом Дома и другим актима Дома. 

С обзиром на то колики значај има, организација рада мора бити непосредно отворена за 

педагошкопроверавање,вредновање,мењање и прилагођавање. Организација рада у Дому 

обухвата четири подручја: 

- васпитно подручје, 

- административно-финансијско подручје, 

- техничко подручјеи 

-   подручјебезбедности. 

 Број и структуразапослених 

 

 

 
Стручна спрема 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

РАДНО МЕСТО БРОЈ 

ИЗВРШИЛА

ЦА 

Висока стручна спрема VII1 Помоћник директора у 

установи ученичког 

стандарда 

1 

Висока стручна спрема VII1 Васпитач 4 
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Висока стручна спрема VI1 Васпитач 1 

Висока стручна спрема VII1 Стручни сарадник- педагог 1 

Средња стручна спрема IV Административни радник 1 

Средња стручна спрема IV Економ  1 

Средња стручна спрема IV Магационер 1 

Средња стручна спрема III Кувар 3 

Средња стручна спрема III Помоћникувар 2 

Основна стручна спрема II Радник у вешерају 1 

Основна стручна спрема II Ноћно обезбеђење 2 

Основна стручна спрема II Спремачица 2 

Запослени у Дому ученика и њихово радно место 

Ред.бр. Запослени Радно место 

1. Николић Тања пом.директора у установи 

ученичког стандарда 

2. Игњатовић Слађана стручни сарадник-педагог 

3. Ризнић Ања васпитач 

4. Ђаковић Милена васпитач 

5. Шешић Мирјана васпитач 

6. Цветић Данило васпитач 

7. Татјана Јокић васпитач 

8. Марјановић Душица економ 

9. Гавриловић Светлана кувар 

10. Кузмановић Биљана помоћни кувар 

11. Адамовић Вера помоћни кувар 

12. Карић Јованка кувар 

13. Ловчевић Светлана кувар 

14. Љубица Гајић магационер 

15. Мирјана Гајић радник у вешерају 

16. Владанка Симић спремачица 

17. Дијана Гератовић спремачица 

18. Раде Антонић радник обезбеђења без оружја 

19. Александар Мартиновић радник обезбеђења без оружја 

20 Аница Ралић административни радник 

 

Рад у сменама 

Радно време васпитача радним данима: 
Смена Дежурство васпитача 

Прва смена 06.30-13.30 

Друга смена 09.00-16.00 

Трећа смена 15.30-22.30 

 

Радно време васпитача викендом: 
Смена Дежурство васпитача 

Прва смена 07.00-14.30 

Друга смена 14.30-22.00 
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Радно време васпитача у приправности: 
Дежурство васпитача 

22.00-06.30 

 

Радно време управника Дома 
Смена Дежурство васпитача 

Прва смена 07.30-14.30 

 

Радно време стручног сарадника-педагога 
Смена Дежурство васпитача 

Прва смена 07.30-14.30 

Друга смена 10.00-17.00 

 

 

Рад осталих радника – техничких и административних усклађен је према распореду 

дневних активности ученика.Управник дома је донео одлуку о увођењу приправности Васпитне 

службе и у току ноћи, како би установа била покривена 24 часа. 

Распоред дневних активности ученика за школску 2020/2021. годину 

РАДНИ ДАНИ: 

време активности ученика 
преподневна смена у школи 

време активности ученика 
послеподневна смена у школи 

0630-0700 Устајање, лична хигијена 0700-0730 Устајање, лична хигијена 

0630-0800 Доручак 0700-0800 Доручак 

0700- 0800 Сређивање соба 0700–0830 Сређивање соба 

0730-1145 Редовна настава 0830-1100 Учeње 

1130-1500 Ручак 1100-1215 Слободне активности 

1500-1530 Одмор 1130-1500 Ручак 

1530-1800 Учење 1215-1630 Редовна настава 

1800-2000 Вечера 1800-2000 Вечера 

2000-2200 Слободне активности 2000-2200 Слободне  активности 

2200 Прозивка ученика 2200 Прозивка ученика 

2200-2230 Припреме за  повечерје 2200-2230 Припреме за повечерје 

2230-0600 Ноћни одмор 2230-0600 Ноћни одмор 

                         ВИКЕНД (СУБОТА И НЕДЕЉА): 

0800-830 Устајање и лична хигијена 

830-900 Доручак 

900-1000 Уређење соба и заједничких просторија 

1000-1300 Слободно време 

1300-1330 Ручак 

1400-1900 Слободновреме 

1900-2000 Вечера 

2000-2200 Слободнеактивности 

2200 Прозивка ученика 

2200-2230 Припремезаповечерје 

2230-0600 Ноћниодмор 
 

 

Исхрана ученика 
 

Јеловник корисника услуга је усклађен са нормативима исхране ученика у установама 

ученичког и студентског стандарда – Стандарди норматива и јела – Исхрана ученика и 

студената, које је прописало Министарство просвете, одсек за ученички и студенстски 

стандард. Обезбедиће се да јеловник квантитативно и квалитативно задовољи потребе ученика. 
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Сви ученици Дома имаће обезбеђена три оброка са избором најмање два јела током целе 

школске године. 

Храна и намирнице које се користе у исхрани ученика, као и санитарно-хигијенско стање 

у кухињи, једном месечно ће се контролисати од стране Завода за јавно здравље Шабац, 

Студентске поликлике и санитарне инспекције. Уколико се укаже потреба за чешћом 

контролом, позивали бисмо надлежне установе. Васпитачи ће имати свакодневну обавезу да 

разговорима са ученицима прате њихово задовољство квалитетом пружања ове услуге. 

2. Просторни услови уДому 
 

Смештај ученика и услови боравка су у складу са најсавременим стандардима опремања 

домова. Дом располаже смештајним капацитетом од 39 соба, од којих су 2 собе намењене за 

инвалиде. Собе су двокреветне и трокреветне. У новом крилу дома је 18 соба и свака поседује 

купатило. У старом крилу дома је 21 соба и два заједничка купатила. У зависности од пола, 

ученици су распоређени тако што су девојчице у новом крилу дома, а дечаци у старом крилу 

дома. Распоред по собама направљен је на основу узраста и школе коју похађају ученици. 

У оквиру Дома је савремена кухиња и ресторан где се одвија исхрана ученика по принципу 

самоуслуживања. За потребе учења ученицима је обезбеђена учионица са приручном 

библиотеком, чији капацитет омогућава оптималне услове за рад. Осим библиотеке, ученици 

користе интернет учионицу, простор за секције и две просторије за слободне активности.  

Дом располаже парком и летњиковцем. Током школске 2019/20. године на подручју 

материјалних инвестиција опремљен је дом намештајем и почео је рад нове зграде дома, 

обављена је куповина рачунара, опремање соба ученика, опремање заједничких просторија. 

У школској 2020/2021.години, у складу са финансијским могућностима, планирамо набавку 

пројектора, клима, паметне табле, сто за стони тенис, опрему сале за аеробик у просторијама 

новог крила дома. 

 

Ново крило дома
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3.Програмирање васпитног рада 

Васпитни рад се одвија кроз пет васпитних група. Остварује се кроз непосредни рад са 

децом, рад ученичких секција и сарадњу са окружењем.Актери васпитног рада су ученици, 

васпитачи, родитељи, професори у школама које ученици похађају и стручни сарадници. 

Услови за остваривање задатака из Програма васпитног рада су на задовољавајућем нивоу, 

како материјални тако и кадровски, просторни и временски. Током протекле године стручно су 

усавршавани кадрови и стварана клима међу ученицима да само редовним похађањем наставе и 

извршавањем школских обавеза и понашањем ученика у дому могу остати станари истог. 

Педагошко веће Дома ученика Средње пољопривредне школе са домом ученика-Шабац 

чине: 

 

1.Предраг Савић, директор школе, двм 

2.Тања Николић, управник дома, помоћник директора у установи ученичког   

 стандарда, професор разредненаставе 

3.Милена Ђаковић, васпитач, дипломиранилогопед 

4. Мирјана Шешић, васпитач, дипломирани инжењер прехрамбенетехнологије 

5. Ања Ризнић, васпитач, мастер професор енглеског језика икњижевности 

6. Данило Цветић, васпитач, мастер спорта и физичког васпитања 

7. Татјана Јокић, васпитач, дипломирани инжењер прехрамбенетехнологије 

8. Слађана Игњатовић, стручни сарадник-педагог, мастер педагог 

 

 

Васпитачи воде пет група формираних према критеријуму похађања исте школе, разреда,  

различитог пола и узраста. 

При формирању васпитних група посебно се водило рачуна да већина ученика једне 

васпитне групе буде у истој смени у школи, како би васпитачи у континуитету могли да пружају 

стручну помоћ и прате учење ученика своје васпитне групе. Поред васпитног особља које креира 

слободно време ученика кроз рад секција, планира се укључивање спољних сарадника за 

реализацију одређених васпитних и слободних активности. 

Непосреди задаци васпитача у раду са ученицима одређени су Програмом васпитног рада 

средњих школа Републике Србије. 

Сваки васпитач је у обавези да приложи свој Годишњи план рада и да га реализује након 

одобрења Педагошког већа. Васпитач је такође у обавези да води педагошку документацију о 

свом раду: Дневник васпитног рада, Књига дневног дежурства, Матична књига ученика, 

тематске припреме васпитача. Педагог води Књигу евиденције о раду стручног сарадника.
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4.Структура ученика на почетку школске године 

 

На почетку школске 2020/2021.године, у Дому је смештено 89 ученика (49 дечака и 40 

девојчица),који се образују за трећи и четврти степен стручног оспособљавања и средњег 

стручног образовања. Планира се смештање и ученика за преосталих 12 места  уколико 

родитељи буду  заинтересовани за смештај своје деце уз молбу за усељај. 

 

Структураученика 

 

Школа/разред 

 

свега 

Средња пољопривредна школа са домом ученика - 
Шабац 

46 

Средња медицинска школа „Др Андра Јовановић“ 14 

Школа примењених уметности – Шабац 1 

Техничка школа Шабац 18 

Шабачка гимназија 2 

Економска школа „Стана Милановић“ 6 

Стручна хемијска и текстилна школа - Шабац 2 

СВЕГА 89 

 

 

Пол 

 

Узраст 

 

Средина 
Осет. 

група 

 

М 
 

Ж 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

село 
 

град 
 

 

9 

 
 

 

49 

 

40 

 

34 

 

26 

 

16 

 

13 

 

 

62 

 

27 

 

 

Успех ученика уписаних ове школске године на нивоу Дома 

 
успех одличaн вр. добар добар довољан УКУПНО 

број 31 44 13 1 89 
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5. Делатност Дома ученика 
 

 
Социјално – заштитна делатност 

 

Социјално-заштитна делатност подразумева обезбеђивање егзистенцијалних потреба 

ученика у сарадњи са Министарством просвете,науке и технолошког развоја, локалном 

заједницом (предузећа и установе), Заводом за јавно здравље и родитељима ученика. 

Вршећи ову функцију Дом: 

• За 100 ученика пружа уједначене услове у смештају, исхрани и пружања стручне 

помоћи из појединих наставних предмета од стране васпитног особља; 

• Представља значајну помоћ породичном буџету (ученик плаћа смештај и исхрану 

33%, а Република учествује у дотирању са 66,67%). 

 

 

Здравствена делатност 

 

Здравствена делатност у дому остварује се кроз организован и континуиран начин бриге 

о хигијени становања, радних и других просторија, о здравој исхрани, хигијени и култури 

одевања као и личној хигијени: 

• Приликом уписа у Дом сви ученици морају имати лекарско уверење, на основу ког 

знамо да су здравствено способни за колективнисмештај; 

• Приликом усељаја у Дом, родитељи су у обавези дапотврде писаном изјавом да 

ученик и чланови породице нису под здравственим надзором, односно да код ученика и 

чланова породице не постоји сумња на инфекцију нити је потврђена болест COVID 19, као и 

да су упознати са обавезом да по позиву морају хитно да дођу у установу, најкасније у року 

од 24 часа и да су сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар у 

одсуству родитеља. Родитељи су информисани да ће директор установе уколико се процени 

да занемарују потребе детета или поступају на начин који битно угрожава здравље њиховог 

детета и других ученика неодложно обавестити ЦСР, тужилаштво и др.надлежне органе. 

• Одржавање хигијене у ученичким собама кроз свакодневни обилазак ученичких соба 

и ангажовање ученика на одржавању хигијене истих; 

• Реализација васпитног рада на тему ментална хигијена, заразне болести, полне 

болести, контрацепција и сл.; 

• Обраде васпитних тема које су у вези са одржавањем хигијене, спречавањем ширења 

заразних болести, одговорношћу према заједници, здравственом културом, комуникацијом у 
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фрустрирајућим ситуацијама, критичким односом према информацијама на интернету, 

развојем капацитета  за толеранцију фрустрације (поводом ношења маске, ограничавања 

кретања у установи...) и сл. 

• Васпитач групе треба да подстиче ученике да често перу руке и правилно одржавају 

личну хигијену, али да покажу и одговорност према одржавању хигијене соба и заједничких 

просторија; 

• Сарадња са Заводом за јавно здравље и Студентском поликлиником; 

• Ангажовање ученика на одржавању хигијене и уређењу домског дворишта иоколине. 

 

 

Васпитна делатност 

 

Програмирање васпитног рада је процес. Чиниоци који обликују тај процес могу се поделити 

у три основне групе. 

 Прва група чинилаца везана је за ученике и обухвата следеће: 

• узрасне карактеристике и потребеученика; 

• обрасце социо-културног понашања са којима ученици долазе удом; 

• врста школе коју похађају или професионална опредељења ученика. 

 

Друга група чинилаца делује из образовног система кроз: 

• концепцију улоге ученичких домова у реализацији друштвене функције образовања; 

• развијеност мреже ученичких домова; 

• материјални и кадровски статус домова. 

 

Трећа група чинилаца одражава актуелну ситуацију у конкретном дому: 

• објективни услови рада у дому и непосредном окружењу дома; 

• стручни профил васпитача, директора дома и осталих сарадника удому; 

• општа социјална, психолошка и педагошка клима удому. 

То су групе чинилаца које се морају имати у виду најпре при програмирању, а затим и 

приликом организовања и реализације васпитног рада. 
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   Просторија за учење  Зграда новог крила дома 

 

 

 Процедура у случају сумње на присуство COVID 19 

 

У дому ученика средње школе и у школи са домом, дозвољено је да истовремено борави 

максимално 50% ученика у односу на капацитет установе из Конкурса за пријем ученика 

средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 

2020/21.годину. 

Уколико постоји сумња да неко од ученика или запослених има COVID 19, или се утврди 

присуство болести код неког од ученика, хитно се обавештава надлежни епидемиолог у Заводу 

за јавно здравље, надлежна COVID амбуланта и друге здравствене службе ради предузимања 

потребних мера.  

У случају да неко од ученика има повишену температуру или друге симптоме болести, 

одмах се обавештава дежурни васпитач. Дежурни васпитач обавештава управу школе са домом 

и надлежног лекара који даје даље препоруке о поступању. Истовремено се обавештавају и 

родитељи. Ученик се смешта у изолацију – собу намењену за самоизолацију. Родитељи су у 

обавези да дођу у установу и да одведу ученика, најкасније 24 часа од сазнања. 

Управа школе са домом обавештава Школску управу Ваљево о сазнању и мерама које су 

предузете у превенцији ширења инфекције вирусом COVID 19. 
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6. Програм васпитног рада 

 

 Право на васпитни рад има ученик који је остварио право на смештај у установу. 

Васпитним радом у установи обезбеђују се нарочито: развијање интелектуалних и радних 

способности ученика; очување и унапређење здравља ученика; помоћ у учењу и извршавању 

школских обавеза; праћење ученикових постигнућа; подстицање социо-емоционалног развоја 

личности ученика; развијање моралних и естетских вредности ученика и организовање 

слободног времена ученика. 

Полазећи од наведених чинилаца и Програма васпитног рада, програмирање васпитног 

рада на нивоу установе врши се у следећим областима: 

- Адаптација на живот удому; 

- Учење и школска успешност; 

- Животне вештине; 

- Живот у заједници. 

 

Адаптација на живот у дому 

 

Основни циљ рада са ученицима у овој области је подршка процесу прилагођавања 

ученика на живот у дому и окружењу у коме су Дом и Школа. 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и подстицање 

социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства и сарадње са 

вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци се постижу 

реализацијом следећих тема: 

- Организација, функционисање и правила живота у дому. Упознавање са домским 

контекстом. Сусрет родитеља, васпитача и ученика. Размена информација о узајамним 

очекивањима, потребама и захтевима, тешкоћама везаним за промену средине одрастања. 

Изграђивање активног односа између породице иДома. 

- Права, обавезе и одговорности ученика у дому. Разликовање правила која су нужна за 

нормално одвијање живота у Дому (према Правилнику о организацији живота и рада у Дому) и 

оних која се у договору свих чланова групе могу мењати. Договор о поступку мењања правила, 

постизање сагласности о томе да, док се не успоставе нова, важе стара правила ма како 

оспоравана она била. Заједничко доношење одлука о томе како да се санкционишу кршења 

правила. 

- Процес адаптације на нову средину. Адаптација на живот у Дому; одвајање од 
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родитеља; проблеми у вези са тим; конфликт и усклађивање потребе за приватношћу и самоћом 

и потребе за блискошћу и дружењем. Доживљаји изолованости или одбачености, како их 

превазићи, обезбеђивање отвореног канала за комуникацију о томе, пружање социјалне 

подршке. Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика. 

Идентификовање и мењање образаца понашања који ометају развој код себе и других. 

 

- Окружење у коме су школа и дом. Важне информације о превозу, културним 

институцијама, здравственим институцијама, историјским споменицима и институцијама, 

културним манифестацијама у граду. 

 

Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот удому, 

- ученик уме да брине о себи и својим стварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације ипомоћ. 

 

 

Учење и школска успешност 

 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружити помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и 

изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

Задаци васпитног рада у овој области су: 

- Развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и 

интелектуалног рада, 

- Развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа 

аспирација у школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и 

заузимање активног односа према сопственом учењу и личномразвоју, 

- Формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у 

виду рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали 

помоћ онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у 

области сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике 
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продуктивног учења ученика у дому и домским активностима. 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика 

подразумевају двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

следећим темама: 

- Планирање учења и учење по плану. Планирање градива и времена. Избор места и 

времена учења. Флексибилна организација учења као начин превенције монотоније, досаде, 

умора и презасићености. 

- Стратегије учења. Методе и технике успешног учења. Истицање циља, предвиђање 

позитивних ефеката његовог остваривања. Фазе и активности у учењу. Врсте учења: учење 

распоређено у времену, концентрисано учење; глобално учење. Техника активног учења: 

изводи и белешке, усмено и писмено преслишавање. Како препознати пасивно учење? 

(неистицање циља, вишеструко узастопно читање без рекапитулације и извода, учење напамет 

учење смисаоног материјала...) 

- Мотивација за учење. Радозналост, аспирације, тежња ка компетентности. Мотив 

постигнућа. Унутрашња и спољашња мотивација. Перцепција наставних предмета: 

занимљивост, корисност, тежина. Мотиватори - позитивни и негативни. Захтеви и забране. 

Похвале и покуде. Награде и казне. Познавање резултата и оцењивања. Такмичење: са самим 

собом, са другим ученицима, са објективизираним стандардом. 

- Пажња, концентрација. Појам пажње и концентрације. Памћење и заборављање, 

краткорочно и дугорочно памћење. Репродукција, реконструкција и сећање. Спонтано и 

активно заборављање. Обнављање градива. Уштеда у учењу. 

- Чиниоци школског успеха и неуспеха. Како је учење планирано, а како је остварено? 

Могући разлози одступања од плана. Флексибилан однос према реализацији плана. Шта 

ученик може рећи о својим амбицијама, свом залагању, својој одлучности, својој упорности, 

непредвидивим проблемима с којима се суочио и другим околностима које су утицале на 

његово учење у претходном периоду? Како побољшати успех? Шта је неуспех, а шта 

недовољан успех? Које су манифестације неуспеха? Колико траје неуспех? Шта је условило 

неуспех? Какве су последице неуспеха? Атрибуција успеха и неуспеха. Мењање атрибутивног 

стила код неуспешних ученика (померања акцента са способности незалагање, 

„непредвиђених околности" на ваљан избор циља). Индивидуално и групно мењање односа 

према учењу, мењање организације учења. Доживљај успеха и неуспеха као фактор става 
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према учењу, школи, појединим наставницима и наставним предметима. Школски успех и 

слика о себи. Психолошке промене изазване дуготрајним неуспехом. Чиниоци који 

детерминишу учење. Чиниоци који учење чине ефикаснијим и чиниоци који ометају учење. 

Персонални чиниоци: предзнање, способности, потребе, мотиви, емоције. Средински  

чиниоци: културни, материјални, кадровски. Педагошки чиниоци: квалитет наставе, уџбеника, 

оцењивања. Радне навике - ефекат персоналних и социјалних утицаја: како настају и нестају, 

како се одржавају и унапређују. Каква је улога радних навика у општој ефикасности ученика. 

Анализа и процена сопствених радних навика. 

- Праћење тока и резултата учења. Напредовање у току учења. Показатељи напредовања: 

питања и задаци у уџбеницима; контролно (само) тестирање. Школско оцењивање. Оцена као 

повратна информација. Оцена као инструкција за даље учење. Оцена као мера постигнућа. 

Испитна ситуација: значај самопоуздања и емоционалне самоконтроле, утицај позитивне и 

негативне анксиозности на учинак. Репланирање учења и кориговање начина рада. Општа 

анализа школског успеха. Зашто се јављају индивидуалне, групне и социјалне разлике у 

школској успешности. Шта условљава успех одељења, разреда, школе. Како се проблеми у 

раду, настави и оцењивању одражавају на школски успех ученика. Изостанци са наставе: 

учесталост, разлози, ефекти, проблем надокнађивањапропуштеног. 

- Помоћ вршњака у учењу. Спремност ученика да прихвати помоћ од вршњака који су 

постигли боље резултате у познавању одређене материје. Спремност ученика са бољим 

резултатимадаостварисарадњусаученицимакојимајепотребнапомоћизодређених области. 

Развијање духа заједништва у остваривању квалитетнијих резултата у школи.Формирање 

група према врстамау заинтересованости и учешће појединаца у раду таквих група.Развијање 

духа заједништва и сарадње. 

- Професионални развој. Избор средње школе, професионална оријентација. Личне 

аспирације, предузимљивост и предузетништво. Промене у технологији и организацији рада. 

Идеја о перманентном образовању. Самообразовање. Читалачка интересовања ученика. 

Самостални избор посебних образовних програма (нпр. учење страних језика, рада на 

компјутеру, детаљније упознавање појединих области науке и сл.). Однос према будућности. 

Формулисање животних циљева. Прављење личних пројеката забудућност. 

- Извори знања и средства учења. Како доћи до потребних информација? Коришћење 

библиотеке. Медијатека. Образовни филмови. Образовни софтвер: образовни програми, 

популарна наука, уметност, забав и други садржаји на компакт дисковима, интернету исл. 

 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом. 
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Планирани исходи васпитног радау области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегијеучења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове удому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узрокетешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активностиза 

њиховоостварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне плановеактивности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школскогуспеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражипомоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добропознаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за којује 

заинтересован и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални 

развој. 

 

Животне вештине 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја 

свести ученика о себи – свести о свим аспектима личности (физичком, практичном, 

социјалном и психолошком), о личном интегритету и особености уз познавање сопствених 

могућности и ограничења. Подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање 

индивидуалних проблема и криза, како актуелних тако и будућих. 

 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

- Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање. Подстицање 

самопоуздања и самопоштовања, познавање и прихватање сопствених вредности и 

ограничења, учења видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других. 

- Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин. Освешћивање и култивисање осећања, уочавање везе између осећања, 

потреба, мисли и акција, учење техника контроле осећања (превладавањенегативних 
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осећањастраха и страховања, туге, беса, љубоморе, зависти; неговање позитивних осећања). 

Преузимање личне одговорности за сопствена осећања и поступке. Осећање прихваћености и 

неприхваћености. 

- Морал и вредности. Препознавање позитивних моралних вредности и усаглашавање 

сопственог понашања са њима.Појам морала и моралности. Развој критичког односа према 

порукама мас медија.Систем прихваћених моралних вредности у нашем друштву. Обрасци 

понашања. Лепо и ружно понашање. Бонтон. Манири у односима млађих и старијих, 

мушкараца и жена, познаника и непознатих. Формални и неформални односи. Ословљавање. 

Поздрављање. Разговор. Телефонирање. Писма. Хумор и шале. Грдње ипсовање. 

- Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално здравље, хигијена 

(лична и хигијена заједничког простора), хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија...), 

нехемијске зависности (патолошко коцкање, интернет зависност...), сексуално и 

репродуктивноздравље. 

- Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема, супротстављање притиску 

вршњака, изржавање мишљења,критичко мишљење. 

- Стрес и начини његовог превазилажења. Појам стрес, извори,последице, утицаји 

суочавања и механизми превазилажења. Изграђивање контроле, коришћење техника 

релаксације, социјалне подршке. Суочавање са губицима, неуспехом. Стратегије самоподршке 

и постављање реалистичних циљева. Јачање личне контроле иистрајности. 

- Ризична понашања и управљање ризицима. Ризична понашања: зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) зашто се јавља потреба за тим, последице по развој личности, 

могућности помоћи, деликвенција, агресивност, разумевање узрока агресивног понашања, 

препознавање потреба које стоје у основи агресивног иступа како би могли да усмере свој или 

туђи бес конструктивно. Утицај медија на агресивнопонашање. 

- Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у дому 

Агресивно испољавање - вређање, претње, физички обрачун и слична непожељна понашања, 

разликовање инструменталне од агресије умерене на повређивање другог. Проблем 

реинтеграције и ресоцијализације. Насиље, вршњачко насиље. 

- Организација слободног времена. Оспособљавање (и култивисање) ученика да, 

слободно време, било индивидуално или групно испуњавају на основу својих потреба, жеља и 

интересовања, у функцији развијања могућности и склоности које имају друштвену вредност, 

под условом да својим интересовањима не угрожавају слободу и интегритет других корисника 

дома.Садржаји слободног времена могу се реализовати кроз рекреативне и спортско – 

такмичарске активности. Рекреативне активности се не заснивају на строгом придржавању 

прописаних правила. Према свеукупним условима ученици слободно одређују активност и 
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број учесника, простор, време, справе, реквизите и др. Спортско – такмичарске активности 

изискују тачно познавање и беспрекорно поштовање прописаних норми и правила за одређену 

активност. Када је реч о културним садржајим ученици своје потребе могу задовољити 

посетама позоришту,биоскопским представама, културном центру, галеријама, концертима, 

музејима и споменицима културе у Шапцу и околини. Начини реализације садржаја слободног 

времена треба да буду спонтани, уз подстицање самосталности ученика, што ће допринети 

жељеној ефикасности коришћења слободног времена у дому ученика. 

 

Планирани исходи васпитног рада у области животне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања, могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих стилова 

живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија којекористи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у медијима 

и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење, 

- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 

- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободновреме. 

 

Живот у заједници 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

  

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа; развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим; успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности. 

Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 
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- Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других. Толеранција и 

дискриминација, Стереотипи и предрасуде. Уважавање верских опредељења и посебности. 

Разумевање других људи, њихових намера и поступака, различитих међуљудских и 

социјалних односа; образаца социјалног понашања. То је онај облик интелектуалних 

активности који је предуслов и саставни део социјалне интеракције и учешћа у социјалној 

групи. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, 

навикама, изгледу, укусима, потребама. 

- Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији. Развој вештина 

ненасилне, кооперативне комуникације. Активно, пажљиво слушање другог без предрасуда, 

тумачење критике и самопотврђујућих очекивања. Развој емпатије - саосећајног уживљавања 

и осећања и потребе другог. Јасно изражавање својих опажања, осећања и потреба, 

представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за 

њих на другу особу. Разликовање Ја порука од Ти порука (којима се одговорност за сопствене 

поступке и искуства приписује другоме). Конструктивно одговарање на критику и напад. 

Познавање невербалне комуникације и њених особености. 

- Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Успостављање, неговање и 

развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички однос. Односи полова. Љубавни 

однос. Односи међу генерацијама. Односи у породици, школи, дому. Фактори који доводе до 

повезивања и нарушавања односа. Међулична наклоност. Близина, учестали контакти, 

пријатан изглед, лепо понашање, високе способности, комплементарност потреба, сличност 

интересовања, ставова, уверења, вредности и црта личности као чиниоци јављања наклоности 

и пријатељства. Обрасци пријатељства: обострана спонтаност и задовољство, узајамно 

прихватање и поштовање, искреност и поверење, разумевање и помагање. Младалачка љубав. 

Наклоност и романтична љубав. Обрасци романтичне љубави: занесеност вољеном особом 

(једнострана или обострана фасцинираност, идеализовање,искључивост,сексуална пожељност) 

и брига о вољеној особи (крајња несебичност, пожртвованост, штићење). Љубав и учење. 

Љубомора. Неузвраћена љубав. Љубав и стваралаштво. Љубав у књижевним делима. 

- Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима. Појам конфликта, врсте 

конфликта – лични и интерперсонални, типови разрешења кофликта. Структура конфликта и 

уобичајени начини понашања у конфликтним ситуацијама. Динамика развоја конфликта, 

стратегије и стилови понашања у конфликтима и могући исходи. Ненасилно конструктивно 

решавање конфликта који води обостраном добитку. Неспоразуми и конфликти са 

вршњацима, стратегије решавања. Конфликти са родитељима. Конфликти са наставницима и 

васпитачима. Начини решавања интерперсоналних и групних конфликата. 

 



18  

- Сарадња, тимски рад. Сарадња у дому. Тимски дух. Сарадња и размена. Ривалство и 

такмичење. Осећај заједништва. Прављење заједничких пројеката којима се побољшава 

квалитет живота удому. 

- Живот у групи. Појам групе и врсте група. Три важне мале групе. Формирање група. 

Фрупна структура. Групни процеси. Људи у маси. Скупине и социјални покрети. Масовно 

понашање. Масовне скупине. Мноштво. Гомила. Социјални покрети. 

- Подршка и помоћ особама које имају тешкоће. Развијање осећања спремности за 

пружање помоћи онима којима је помоћ потребна. Стварање механизама за остваривање 

подршке и помоћи онима којим је таква врста помоћи потребна. 

- Активности које организује дом и начин учествовања у њима. Дом организује рад у 

секцијама; учествује у дешавањима организованим на нивоу града; учествује у реализацији и 

организацији домијада. Културно-забавне и спортске активности (према условима за рад који 

постоје у дому и интересовањима ученика), обавезне су за све домове ученика и треба да узму 

у обзирследеће: 

• формирање културно забавних и спортских секција; 

• активно тренирање и вежбање под стручним надзором; 

• укључивање у регионална и републичка такмичења. 

 

Планирање рада секција врше васпитачи и стручни сарадници, а утврђује Педагошко 

веће дома. Поред организовања секција у дому, ученици ће се укључити и у културне и 

спортске институције у граду (позориште, библиотека, спортске клубове, културно-уметничка 

друштва исл.). 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује 

права других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује нањих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиван начин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

проблем, а неособу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члантима, 

- ученик аргументовано износи сопственомишљење, 
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- ученик учествује у активностима које организује дом, 

– ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета 

живота удому, 

– ученик спреман је да пружи помоћ другима који имајутешкоће. 

 

 

*Програм васпитног рада током ове школске године биће допуњен садржајем у вези са 

епидемиолошком ситуацијом. У оквиру свих тема васпитног рада, биће обрађиване теме у 

вези са вирусом Ковид-19. Такође, сарадња и посете у другим установама неће бити 

реализоване док не буду званично дозвољене. 
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7.Облици, методе и средства у реализацији васпитног рада 

 

Доминантни облици рада у дому су индивидуални рад, рад у паровима, рад у малим 

групама и рад са васпитном групом као целином. 

У изузетним ситуацијама користе се "фронтални" или "пленарни" облици рада за које је 

карактеристично да у њима учествује велики број ученика у улози посматрача или слушалаца, а 

мањи број у улози актера или извођача. У овој школској години, фронтални облик рада биће 

доминантан када су у питању предавања обележавања међународног или светског дана 

различитих области. Предавања ће се реализовати у групама до 15 ученика. 

Посебно се може говорити о масовним облицима рада, као што су добротворне или радне 

акције, велике домске приредбе, смотре, изложбе, такмичења, сусрети домова исл. 

Зависно од облика рада, могу се користити различите методе или технике рада. 

У индивидуалном раду ученика доминирају технике рада са књигом, текстом, 

компјутером, разним инструментима и приборима (за цртање, моделовање, компоновање и 

свирање, израду макета и разних предмета и сл.). 

У индивидуалном раду са ученицима доминира метода разговора која се ослања на технике 

добијања и давања информација, уверавања, подстицања и спречавања (разумевања, одговарања 

од намера и сл.). Поред ад хок разговора, који су иницирани од стране ученика  или неким 

запажањем васпитача, треба припремити и организовати серије разговора са појединим 

ученицима када за то постоје педагошки или психолошки разлози. 

Рад у паровима и микро групама (групама од три до пет чланова) темељи се не непосредној 

вербалној комуникацији, претежно користи технике координације, сарадње и размене. 

У групном раду са васпитном групом могу да доминирају различите дискусионе и радне 

методе. У дискусионим методама се користе технике вербалне и невербалне комуникације, 

разне стратегије групног одлучивања и групног решавања проблема и сл. Рад у групи може бити 

прожет већим или мањим захтевима за координацијом, узајамним усклађивањем, разменом 

подршке, сарадњом, ривалитетом и такмичењем. 

Постоји више основних модела васпитног рада у малој групи, па се према тим моделима и 

разликују више врста васпитних група. 

Едукативне групе су усмерене на стицање или унапређивање одређених знања, вештина, 

умења. Оне функционишу по педагошком моделу, јер су чланови групе у улози ученика, а 

руководилац групе у улози тренера или учитеља. Њихова специфичност је у томе што се не баве 

само образовним садржајима, већ се систематски баве и карактеристичним групним појавама, 

као што су групни процеси, интерперсонални односи, ефикасна комуникација и сл. Циљ је да 

чланови групе формирају одговарајуће појмове и стекну знања о основним групним појавама. 
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Претпоставка је да таква групна искуства унапређују социјалну ефикасност чланова, 

побољшавају комуникацијске вештине и подижу ефикасност групног или екипног рада. 

Развојне групе имају за циљ да активирају личне потенцијале чланова, подстакну њихов 

укупни лични развој. Оне то постижу тако што стварају ситуације у којима чланови могу 

слободно, у толерантној и подржавајућој атмосфери, да искажу своје идеје, осећања, страхове, 

незадовољства и све друге преокупације. Развојне групе функционишу по моделу отворене или 

слободне комуникације (те се називају и сусретне, или енкаунтер групе), јер инсистирају на 

равноправности свих чланова, толерисању разлика и испољавању индивидуалности. Наизглед у 

њима је улога руководиоца сведена на најмању меру. Улога руководиоца је да покрене групу, да 

инсталира правилна понашања, да прикаже обрасце поступања, и евентуално да интервенише 

ако ток групних процеса добије изразито непожељанток. 

Активистичне групе се окупљају око неког животног проблема који је заједнички за све 

чланове. Њихов је циљ да кроз групну дискусију чланови групе постану свесни карактера 

проблема, узрока који доводе до њега и да се осете способним да се суоче с тим проблемом, да 

отклоне узроке који га изазивају. У основи стратегије рада тих група је модел освешћивања. 

Група подиже члановима самопоштовање и самопоуздање, усмерава их на решења која су 

истовремено довољно радикална и сасвим прагматична. У дому се могу основати дружине које 

би се бавиле разним областима хуманитарног и друштвено ангажованог рада (секције Црвеног 

крста, еколошког покрета, покрета за мир, за права деце, борбе против социјалне 

дискриминације и сл.). 

Дискусионе групе разматрање неког проблема или плана или програма активности који је 

релевантан засве. 

Едукативне радионице чији је основни циљ стицање знања кроз размену о  темама које су 

релевантне за адолесценте али и подстицање неких базичних когнитивних процеса - логичког 

расуђивања, закључивања, аргументовања властитог става, планирања радних и рекреативних 

активности итд. Основна разлика између дискусионе групе и радионица је што се у радионицама 

подразумева укључивање свих учесника по унапред припремљеном сценарију који се састоји из 

низа активности различитог типа (цртања, покрета, вербалних исказа) структуисаних тако да 

подстакну размену и искуствено учење. Важна одлика радионице је игровни контекст који 

омогућује да размена буде спонтана иаутентична. 
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Психолошке радионице за развијање свести о себи и социјалног сазнања. Елаборација 

личних искустава и животних проблема који се кроз процес размене у групи прерађују, 

освешћују и интегришу. 

Радионице усмерене на развој комуникативних и социјалних вештина за конструктивно 

решавање сукоба. 

Креативне радионице чији је основни циљ подстицање и развијање дивергентног 

изражавања (драмске, ликовне, литерарне). 

У пракси постоје многе варијанте и комбинације тих група, па их већина корисника 

недиференцирано означава као (психолошке) "радионице". 

У фронталном или пленарном раду доминирају методе предавања и демонстрирања 

(показивања) уметничких изведби, филмских и тонских снимака, разних модела, схема и сл. 

илустрација. 

Масовни облици рада, су по правилу, сложени из свих основних облика, метода и техника 

рада. Њихова специфичност је што проширују социјални простор својих актера и стварају 

услове за квалитетно нове доживљаје. Масовни облици рада могу се темељити на заједничкој 

акцији без окупљања учесника и на заједничкој акцији са окупљањем учесника. 

Масовне акције без окупљања учесника су нпр. разне добротворне, уметничке и 

информативне акције у којим долази до сакупљања материјалних добара, размене новина или 

уметничких производа и сл. Оне подразумевају организован рад, комуницирање путем 

телефона, писма, електронске поште и сл. Кохезивна снага тих акција су заједнички циљеви и 

заједничке вредности. 

Масовне акције са окупљањем су нпр. сусрети, смотре, такмичења, логоровања и друга 

окупљања ученика из више домова ради реализовања одређених спортских, рекреативних, 

уметничких, радних или образовних акција. То су у организационом погледу веома сложене 

акције. Оне омогућују ученицима да обављају различите послове у току припреме, планирања, 

организовања и извођења тих акција. 

 

Средства у реализацији васпитног рада су следећа: 

- текстуална средства (штампани и писанитекстови); 

- визуелна средства (предмети, фотографије, цртежи, карте, шеме, дијаграми,симболи); 

- аудитивна средства (музички и тонски ефекти, звучнизаписи); 

- аудиовизуелна средства (филмови са текстом, музиком; ТВ емисије, видеозаписи); 

- мануелна средства; 

- помоћно-техничко средства (рачунар, пројектор, скенер,штампач). 
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*Васпитне активности одвијаће се по групама (у оквиру једне васпитне групе, две мање групе) у 

простору где је обезбеђена физичка дистанца. Слободне активности у што већој мери ће се 

изводити напољу и на начин којим се спречава могућност ширења вируса. Колективни  спортови 

су ризични и неће се реализовати на уобичајен начин.  

Најчешћи облик рада биће индивидуални облик рада, као и рад у малој групи уз поштовање свих 

епидемиолошких мера (ношење маске и физичка дистанца).  
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8.Структуре васпитних група на почетку школске године 

 

Васпитни рад у дому одвија се у пет васпитних група. 

 

Структура прве васпитне групе 

 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
 

1 

 

потпуна 

 

непотпуна 

7 11 / 4 3 11 11 7 
 

 

       16 

 

 

       2 

 

 
 

Школа/разред СВЕГА 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика – Шабац 

9 

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ 8 

Шабачка гимназија 1 

СВЕГА 18 

 
Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња 

пољопривредна школа 

са домом ученика - 

Шабац 

/ / / 9 9 

Средња медицинска 

школа „Др Андра 

Јовановић“ 

/ 4 2 2 8 

Шабачка гимназија 

 

/ / 1 / 1 

СВЕГА 
 

/ 4 3 11 18 

 
Успех ученика прве васпитне групе 

одличан успех вр.добар успех добар успех довољан успех УКУПНО 

8 10 / / 18 

 

 
 

Структура друге васпитне групе 
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Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структурапоро

дице 

М Ж I II III IV град село 
 

/ 

 

потпуна 

 

непотпуна 

10 8 8 1 9 / 7 11 
17 1 

 

 
 

Школа/разред СВЕГА 

Средња пољопривредна школа са домом 

ученика – Шабац 

8 

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ 6 

Стручна хемијска и текстилна школа 2 

Шабачка гимназија 1 

Школа примењених уметности 1 

СВЕГА 18 

 
 

Структура  ученика према врсти школе и разреду 

 

Школа/разред I II III IV Свега 

Средња 

пољопривредна 

школа са домом 

ученика – Шабац 

/ / 8 / 8 

Медицинска школа 

„Др Андра 

Јовановић“ 

6 / / / 6 

Стручна хемијска и 

текстилна школа 

1 1 / / 2 

Шабачка гимназија / / 1 / 1 

Школа примењених 

уметности 

1 / / / 1 

СВЕГА 8 1 9 / 18 

 

Успехученикадругеваспитнегрупе 

 
одличануспех вр.добаруспех добаруспех довољануспех УКУПНО 

7 9 2 / 18 

 
 

Структура трећеваспитне групе 
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Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
 

3 

 

потпуна 

 

непотпуна 

   15 3 6 7 3 2 4 14 
12 6 

 

 

 
 

Школа/разред СВЕГА 

Средњатехничка школа – Шабац 18 

СВЕГА 18 

 

 
Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња техничка 

школа – Шабац 

6 7 3 2 18 

СВЕГА 
 

18 
   

18 

 
 

Успехученикапрвеваспитнегрупе 
одличануспех вр.добаруспех добаруспех довољануспех УКУПНО 

7 7 4 / 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура четврте васпитне групе 

 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 
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М Ж I II III IV град село 
 

3 

 

потпуна 

 

непотпуна 

8 9 2 14 1 / 3 14 
12 5 

 

 
 

Школа/разред СВЕГА 

Средњапољопривреднашколасадомомученика 

– Шабац 

11 

Средња економска школа „Стана 
Милановић“ 

6 

СВЕГА 17 

 
Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња 

пољопривредна школа 
са домом ученика - 

Шабац 

/ 11 / / 11 

Средња економска 

школа „Стана 

Милановић“ 

2 3 1 / 6 

СВЕГА 
 

2 14 1 
 

17 

 
 

Успех  ученика  прве  васпитне  групе 
одличан успех вр.добар успех добар успех довољан успех УКУПНО 

5 12 / / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура  пете  васпитне  групе 

 

Пол Узраст Средина 
Осет. 

група 

Структура 

породице 

М Ж I II III IV град село 
  

потпуна 

 

непотпуна 
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9 9 18 / / / 2 16 2 
 

16 

 

2 

 

 
 

Школа/разред СВЕГА 

Средњапољопривреднашколасадомомучени

ка – Шабац 

18 

СВЕГА 18 

 
Структура  ученика према врсти школе и разреду 

Школа/разред 
 

I II III IV Свега 

Средња 

пољопривредна школа 
са домом ученика - 

Шабац 

18 / / / 18 

СВЕГА 
 

18 / / / 18 

 

 
Успех ученика прве васпитне  групе 

одличан успех вр.добар успех добар успех довољан успех УКУПНО 

4 6 7 1 18 

 
 

Задаци у оквиру сваког елемента плана васпитне групе (адаптација на живот у дому, учење 

и школска успешност, животне вештине, живот у заједници) дати су у прилогу. 



29  

 

9. ПЛАН РАДА УПРАВНИКА ДОМА 
 

 

САДРЖАЈ И ПРОГРАМ 

МЕСЕЦ 

 

9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

I ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. Учешће у изради Годишњег плана 

рада и Извештаја о раду 
х          х х 

 

2.Израда личног плана рада            х 

 

IIПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

1. Организација вођења педагошке 

документације 
х           х 

 

2. Преглед педагошке документације и 

праћење остваривања садржаја 

васпитног рада 

х  х  х   х  х   

3. Посете активностима васпитача у 

реализацији васпитног рада са 

ученицима 

х х х х х х х х х х х х 

4.Присуство реализацији тема 

васпитног рада у оквиру интерног 

усавршавања васпитача 

х х х х х х х х х х х х 

5. Обезбеђивање услова за екстерно 

стручно усавршавање запослених у 

дому 

х х х х х х х х х х х х 

IIIРАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ШКОЛЕ 

1. Припрема седница Педагошког већа х х х х х х х х х х х х  

2. Рад на организацији и подели 

задужења васпитачима (секције, 

комисије и друго) 

х             

3. Планирање и реализација радних 

састанака са службама и запосленима 

у дому 

х х х х х х х х х х х х  

IV ИСТРАЖИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Праћење процедура у оквиру 

вредновања васпитног рада  
х х х х х х х х х х х х  
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2. . Праћење процедура за пријем, 

смештај и адаптацију ученика средњих 

школа   

х х х х х х х х х х х х  

3.  Праћење процедура за организацију 

и праћење реализације дневних 

активности,као и активности везаних 

за епидемију корона вирусом 

х х х х х х х х х х х х  

4. . Праћење процедура за анализу и 

мерење задовољства корисника и 

заинтересованих страна и њиховог 

здравственог стања 

х х х х х х х х х х х х  

5. Стручно усавршавање, праћење 

литературе, часописа и приручника, 

присуство стручним скуповима 

х х х х х х х х х х х х  

VСАРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТАНОВАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

1. Сарадња са Министарством 

просвете и науке РС 
х х х х х х х х х х х х х 

2. Сарадња са васпитно образовним, 

здравственим, социјалним, културним 

и другим институцијама 

х х х х х х х х х х х х х 

 

3. Сарадња са стручним службама 

школе  

х х х х х х х х х х х х х 

4. Сарадња са домовима ученика у 

реализацији заједничких активности и 

манифестација 

х х х х х х х х х х х х х 

5. Сарадња са родитељима ученика х х х х х х х х х х х х х 

6. Организовање првог заједничког 

родитељског састанка 
х             

VI ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА РАДА 

1. Праћење одржавања хигијене у дому 

у складу са епидемиолошком 

ситуацијом као и организовање низа 

активности на тему заштите од 

заразних болести и очувања здравља 

х х х х х х х х х х х х х 

2.Остали послови (планирање, 

набавка, текуће поправке)   
х х х х х х х х х х х х х 

 

 Тања Николић, управник дома 
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10.ПЛАН РАДА ВАСПИТАЧА 
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОГРАМИРАЊЕ И 

ПРИПРЕМА ЗА 

НЕПОСРЕДНИ 

ВАСПИТНИ РАД 

Израда плана рада васпитача  

 

септембар 2020. 

Израда глобалног плана васпитног рада 

Израда оперативног плана васпитног рада 

Израда плана рада васпитне групе 

Израда плана рада секција 

Израда тематских припрема васпитача током године 

 
 

ВОЂЕЊЕ 

ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ПОСЛОВИ 

Вођење Дневника васпитног рада током године 
Вођење Књиге Матичне евиденције ученика 

Вођење Књиге евиденције о дневном дежурству 

Вођење Књиге записника Педагошког већа 

Учешће у раду комисије за пријем ученика у дом јул 2020. 

Учествовање у формирању васпитних група и распоређивању ученика 

по собама 

август 2020. 

Вођење различитих евиденција у циљу пружања услуге смештаја и 

васпитања ученика 

током године 

НЕПОСРЕДНИ ВАСПИТНИ РАД САУЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛНИ РАД 

СА УЧЕНИЦИМА 

Упознавање индивидуалних способности и склоности, особина, 

интересовања, тенденција у развоју 

септембар 2020. и 

током године 

Упознавање породичних, социјалних, материјалних, здравствених и 
др. услова битних за развој ученика 

Упознавање  ученика  са  домом  (упознавање  организације  животаи 

рада у Дому, просторних и материјалних услова за индивидуално и 

групно учење, за учење по потреби и личном избору; нормама 

понашања у време организованог учења (поштовање правила Кућног 

реда и Распореда дневних активности); упознавање са васпитачем и 

стручним сарадницима, начином њиховог праћења активности и 

ефикасности   ученика, могућностима   за   индивидуалне   и   групне 
разговоре, заказивање разговора и сл.), разговори на тему у вези са 

епидемиолошком ситуацијом – присуство коронавируса и мере 
заштите 

Подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и 
окружењу у коме су дом и школа 

Помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне 

резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и 

сопственом професионалном развоју 

током године 

Оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према 
сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних 

вештина 
Оснаживање ученика за социјалну интеграцију 

 

 

 

ГРУПНИ РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

Укључивање ученика у колектив и јачање колектива септембар 2020, 

током године 

Разматрање односа ученика према учењу, раду, поштовању правила 

кућног реда и распореда дневних активности 

током године 

Анализирање успеха и владања ученика појединачно и целе васпитне 

групе, изрицање похвала и казни 

на 

класификационим 
периодима 

Испитивање интересовања ученика за секције и организоване 

слободне активности 

октобар, током 

године 
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 Предузимање мера ради побољшања успеха васпитне групе у целини, 
пружање помоћи при учењу ученицима, афирмисање рада ученика 

током године 

Анализирање секцијског рада и слободних активности ученика у 
школи, дому и граду 

 

Припрема ученика за такмичења (Домијаде) 
*уколико буде могућности за реализацију 

октобар 2020.- март 

2021. 

Анкетирање ученика у циљу испитивања задовољства условима 

живота и рада у дому 

децембар 2020; 

мај 2021. 

Реализација тема на часовима васпитног рада током године 

 
ПОСРЕДАН ВАСПИТНИ РАД И ОСТАЛО 

 

САРАДЊА СА 
ШКОЛОМ 

Индивидуални разговори са одељењским старешинама, 
предметним наставницима и стручним сарадницима 

једном месечно 

 

 

 

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

Индивидуални и групни разговори са родитељима ради међусобног 
информисања о: 

а) здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, 

б) резултатима учења и понашања ученика, као и о ваннаставним 

активностима и о ваншколском ангажовању, 
в) условима живота у породици, школи и друштвеној средини 

г) здравствена делатност у циљу спречавања коронавируса и мере 
заштите 

 

 

 

током године 

Укључивање родитеља у реализацију појединих активности  
 

Анкетирање родитеља у циљу испитивања задовољства условима 
живота и рада у дому 

децембар 2020; 
мај 2021. 

 

САРАДЊА СА 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

У изради плана рада васпитача, педагошког већа; у избору тема, 

припреми и реализацији васпитног рада; праћењу и подстицању 

развоја и напредовања ученика; откривању узрока који доводе до 

поремећаја у понашању ученика и предузимању одговарајућих 

васпитних мера; у праћењу и анализи реализације васпитних задатака 

 

 

током године 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ И 

ОСТАЛИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА 

Коришћење могућности друштвене заједнице и различитих 

институција за подстицање развоја и унапређивања здравља ученика 

(ЗЦ Шабац, Центар за социјални рад, Министарство унутрашњих 

послова, Културни центар, Народни музеј, Библиотека шабачка, 
Уметничке галерије, спортски центри, невладине организације, 
средства информисања, ученички домови…) 
*уколико буде могућности због епидемиолошке ситуације да се 
реализују посете и сарадња у групи 

током године 

УЧЕШЋЕ У РАДУ 

СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Учешће у раду Наставничког већа током године 
Учешће у раду Педагошког већа 

 

Учешће у раду одељењских већа  

Учешће у раду тимова и стручних актива 

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

Учешће у разним облицима стручног усавршавања у установи и ван ње 
према планираним активностима 

током године 
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11.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА 

Програмски садржаји 
Време 

реализације 

Начин 

реализације 
Сарадници 

 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

У оквиру Годишњег плана израда: 

- годишњег и оперативних планова и програма рада педагога 
Септембар, 

током године 
 / 

- плана и програма васпитног рада са ученицима (програм рада васпитача 

и васпитних група, сарадња са родитељима, ученичких организација) 
Током године 

Корелација са 

осталим 

деловима ГПШ 

 

-планирање активности у оквиру тимова, Стручних актива за развојно 

планирање и развој школског програма 
Током године 

Корелација  са 

осталим 

деловима ГПШ 

 

Планирање и спровођење анализа и истраживања Током године 

Израда плана и 
инструмената, 

прикупљање 

података, 

анализа, 

извештај 

васпитачи, 

сарадници 

Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања васпитног рада 

и ванваспитних делатности 
Током године 

Израда нових 

инструмената 

планирања, 

праћења, 

индивидуална 

сарадња са 

васпитачима 

директор, 

пом.директора 

Учешће у припремању васпитача за планирање и реализацију програма  
васпитања (израда скица за глобалне и оперативне планове) 

Током године 
Индивидуална 
сарадња са 

васпитачима 

васпитачи 

Дидактичко-методичко усавршавање васпитача које се изводи на нивоу 

школе 
Током године 

Предавања, 

трибине 
васпитачи 

 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Систематско праћење и вредновање васпитног процеса, развоја и 

напредовање ученика 
Током године 

Праћење 

часова, 

индив.рад са 

ученицима 

 

Праћење реализације васпитног рада Током године 

Непосредно и 

кроз анализе 

 

васпитачи 

Праћење ефеката иновативних активности Током године 

Анализе 

посећеног 
васпитног рада 

васпитачи 

Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности 
Током године 

Израда 

инструмената 
педагог, Тим 

Учествовање у раду савладаности програма увођења у посао васпитача, 

помоћ и праћење рада приправника 
По потреби 

Припрема, 

реализација и 

анализа 

испитне 

активности 

ментори, 

васпитачи 

 

 

Учешће у истраживањима педагошке праксе 
Током године 

Анализа 

истраживања и 

резултата 

васпитачи 

 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима и предлагање мера за побољшање успеха 

 

Новембар, 

фебруар, јун, 

август 

Прикупљање 

података, 

анализа, 

извештај 

 

васпитачи, 

одељ.старешине 
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Праћење узрока школског неуспеха и предлагање решења 

Новембар, 

јануар, јун, 

август 

Анализа 

извештаја, инд. 

и групни 

саветодавни 

рад 

васпитачи, 

одељењске 

старешине 

Увођење нових планова и програма као и осталих иновација које се 

планирају и реализују у школи са домом 

Август, 

септембар 
Тимски рад 

пом.директора, 

директор 

Вођење евиденције о реализованим састанцима, седницама, активностима током године   

 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА 

 

Пружање помоћи васпитачима на конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака  

 

Током године 
Индивидуални 

разговори 
 

Пружање помоћи васпитачима на унапређивању квалитета рада васп.група 

увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и 

облика рада 

Током године 

Помоћ у 

припреми и 

реализацији 

васп.рада 

васпитачи 

Мотивисање васпитача за континуирано стручно усавршавање Током године 

Сагледавање 

индивидуалних 

потреба  

 

Анализирање реализације праћених састанака васп.група и давање 

предлога за унапређивање 

 

Током године Евалуација 
тим за 

самовредновање  

Праћење начина вођења педагошке документације васпитача Током године 

Преглед 
документације, 

извештај, 

сарадња са 

васпитачима 

васпитачи,  

директор, 

пом.директор 

Пружање помоћи васпитачима у осмишљавању рада са ученицима којима 

је потребна додатна подршка (тешкоће у развоју, осетљиве друшвене 

групе) 

Током године 

Сарадња.са 

одељењским 

већем, вођама 

в.групе  и 

Тимом за ИОП, 

родитељи 

васпитне групе, 

одељењско веће,  

тим за 

ИОП,родитељи 

Оснаживање васпитача за тимски рад  Током године 

Договори на 

састанцима 

тимова 

чланови тимова 

Пружање помоћи вапитачима у реализацији примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, стручним скуповима и родитељским 
састанцима 

Током године  васпитачи 

Упознавање вођа васп.група и већа са релевантним карактеристикама 

нових ученика 

Новембар 

2019. 

Индивид. 

сарадња 
педагог 

Пружање помоћи васпитачима у реализацији појединих садржаја 

васпитних група 
Током године Анализа 

вође васп.група 

 

Пружање помоћи васпитачима у остваривању сарадње са породицом Током године 
Индивид. 

сарадња 
васпитачи 

Пружање помоћи васпитачима у припреми техника и поступака 

самоевалуацје 
Током године 

Индивид. 

сарадња 
васпитачи 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Прикупљање релевантних података који су значајни за рад педагога Током године 
Саветодавни 

рад 
 

Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање 

помоћи и подршке 
Током године Анализе 

директор, 

пом.директора, 

васпитачи 

 
Испитивање педагошких чинилаца неуспеха и предлагање мера за 

отклањање 

 

После 
класификацион

их перида 

 
Анализе успеха 

 
васпитачи 

Рад на професионалној оријентацији ученика Током године 

Саветодавни 

рад, васпитни 

рад група 
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Саветодавно-васпитни рад са ученицима (групни и индивид.): који 

постижу слабији успех, испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и 

рад у школи и дому и имају проблема у понашању, имају теже повреде 

радних и домских дужности, живе у неповољним породичним и др. 

социјално-педагошким условима, са ученицима који су дошли из других 

животних средина 

Током године 
Индививидуал

ни рад 
васпитачи 

Пружање помоћи и подршке ученицима при укључивању у пројекте и 

активности стручних и невладиних организација 
По потреби 

Кроз рад 
тимова и 

ученичких 

организација 

 

Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада дома и 

помоћ у њиховој реализацији 
Током године 

Учешће у раду  

тимова и 

ученичких 

организација 

пом.директора 

Индивидуални и групни рад са ученицима на њиховом оспособљавању за 

усвајање рационалних метода, коришћење литературе и др. извора знања, 

оспособљавању ученика за самообразовање и коришћење слободног 

времена 

Током године 

Инд. и групни 

саветодавни 

рад 

вође васпитних 

група 

Рад на превецији насиља (Тим за заштиту ученика од насиља) Током године 
Предавање, 

васпитни рад 

чланови тимова, 

васпитачи 

Анкетирање ученика о узроцима и присутности насиља 
Друго 

полугодиште 
Анализирање  васпитачи 

Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 
правила, обавеза и дужности 

Током године 
Индив. 
сарадња са 

ученицима 

васпитачи 
 

 

5.   САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

 

Прикупљање података значајних за упознавање и праћење ученика Током године 
Индив. 

сарадња 
васпитачи 

Информисање родитеља о психолошко-педагошким карактеристикама и 

проблемима њихове деце и пружање подршке 
Током године 

Индив. 

сарадња 

васпитачи 

 

Упознавање родитеља са важећим законима, протоколима о заштити 

ученика  

Август, 

септембар 

Родитељски 

састанци, 

Савет 

родитеља 

васпитачи, 

пом.директора, 

директор 

Учешће у професионалном информисању родитеља Током године Индив.сарадња  

Учешће у реализацији програма сарадње дома са родитељима Током године 

Инд. сарадња, 

Савет 

родитеља 

родитељи, 

васпитачи 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ , СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 

Рад на истраживању постојеће о.в. праксе и специфичних проблема и 

потреба установе и предлагање мера за унапређење 

 

Током године Анализа 
тим за 

самовредновање 

Рад у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација 
Током године 

Сарадња са 

члановима 

тимова 

наставници 

Рад на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду 

Август, јануар, 

јун 

Сарадња кроз 

инд. контакте и 

састанке  

тимова 

наставници, 

васпитачи, 

педагог 

Рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације 

 

Током године 
Сарадња са 

васпитачима 

васпитачи, 

пом.директора 

 

Рад на планирању активности у циљу јачања васпитачких и личних 

компетенција 
 

Током године 
Семинари, 
предавања 

васпитачи 
 

Рад по питању приговора и жалби ученика и родитеља на одлуке 

Педагошког већа, изречених васп.-дисциплинских мера 
По потреби Рад у комисији 

чланови 

комисије 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
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Учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког већа и Педагошког 

колегијума 

 

Током године Седнице чланови 

 

Учествовање у раду тимова, одељењских већа, и комисија на нивоу Школе 

и Дома који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма  

 

Током године Састанци чланови 

 
Учествовање у Савету родитеља, Ученичког парламента, Стручном активу 

за развој школског програма, Стручном активу за развојно планирање 

(координатор) 

 

Током године Састанци чланови 

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа школе 

Учешће у Тиму за заштиту од насиља, Тим за обезбеђивање и развој 

квалитета установе 

Током године 

Сарадња кроз 

инд. и групне 

контакте 

Руководство, 

педагог 

 

8.   САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и 

другим установама и учествовање у истраживањима 
Према потреби 

Тимска и 

индивидуална 

сарадња 

васпитачи, 

руководство 

Осмишљавање програмских активности за пружање подршке развоју 

младих 
Према потреби 

Активности 

РПШ 
педагог 

Сарадња са Националном службом за запошљавање, Центром за стручно 

усавршавање, ЦСР, МУП, Црвеним крстом, Канцеларијом за младе, 

комисијама на нивоу локалне самоуправе које се баве унапређивањем 

положаја ученика и услова за раст и развој 

Према потреби 
Индивидуална 

сарадња 
васпитачи 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Евиденције на дневном, месечном и годишњем нивоу 

 

Током године   

Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење 

васпитних и вандомских активности 

 

Током године   

Вођење записника Педагошког већа, Ученичког парламента, Педагошког 

колеегијума 

   

Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним 

плановима 

 

Током године   

Прикупљање података о ученицима, писање педагошких профила и 

чување материјала који садржи податке о ученицима у складу са етичким 

кодексом 

 

Током године  педагог 

Професионални развој у/ван установе 

Током године Семинари, 
скупови, 
предавања, 
Актив стручних 
сарадника 
средњих школа... 

 

Слађана Игњатовић, мастер педагог 
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12. План рада Педагошког већа 

 
Септембар 

Усвајање Годишњег плана рада дома и Годишњег извештаја о раду дома 

Утврђивање плана рада Педагошког већа 

Усвајање планова рада секција и задужење васпитача за реализацију планираних задатака 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом – протокол о поступању у случају 

појаве COVID 19 

Разно 
 

Октобар 

Анализа примене кућног реда 

Анализа извршених задатака у IX и X месецу 

Активности на организовању хуманитарне акције 

Предавање на тему Заразне болести 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Новембар 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Мере за побољшање успеха ученика 

Анализа рада секција 

Обележавање Светског дана борбе против  AIDS-a – реализација по васпитним групама 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Децембар 

Анализа реализације сарадње са ученичким родитељима 

Анализа превентивних мера у погледу исхране и хигијене намирница 

Анализа рада секција  

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Јануар 

Анализа реализације задатака у XI и XII месецу 

Активности на организовању хуманитарне акције 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Фебруар 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Организација састанака са ученицима који су показали слабији успех у школи 

Анализа вођења педагошке документације 

Припреме и учешће на домијади (уколико буде могућности за одржавање) 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Март 

Анализа односа ученика према домској имовини и кућном реду 

Анализа реализације задатакау I, II и III месецу 

Констатовање штете почињене од стране ученика и надокнада исте 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 
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Април 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Учешће на домијадама (уколико буду реализоване) 

Анализа рада секција 

Наркоманија – проблем данашњице–предавање у васпитним групама 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Мај 

Награђивање ученика за постигнуте резултате у Дому 

Анализа сарадње Дома са установама и организацијама (уколико буде могућности за 

одржавање током године) 

Анализа реализације задатака у IV и V месецу 

Дружење са матурантима (уколико буде могућности) 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Јун 

Анализа дисциплине ученика на крају школске 2020/2021. године 

Анализа сарадње са ученичким родитељима 

Формирање комисије за пријем ученикау Дом 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

Август 

Коначна анализа успеха ученика на крају школске 2020/21. године 

Информација о пријему ученика у Дом 

Утврђивање нацрта Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину 

Припреме за почетак школске године 

Мере заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом 

Разно 

 

13. Глобални план рада васпитне групе 
 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 

РЕАЛИЗАЦ. 

Септембар Међусобно представљање ученика 
и васпитача 

Упознавање ученика са Учионица Васпитач, 

  Правилником о  Ученици који 

 Упознавање ученика са правилима 
понашања у Дому и дужностима 

организацији живота и 
рада, 

 су боравили у 

 ученика Кућним редом дома.  Дому 

  Информисање ученика,  претходних 

 Искуства ученика који су боравили 
у Дому претходних година 

договор.  година 

     
Септембар Доношење плана рада за шк.год. Упознавање ученика са Учионица Васпитач 

 Избор руководства групе организацијом и   

  садржајима васпитног 
рада. 

  

  Разговор, групно   
  одлучивање, извођење   

  закључака.   

Септембар Испитивање интересовања ученика 
за секцијски рад 

Попуњавање листе 
интересовања ученика. 
 Разматрање предлога 

ученика, разговор. 

Учионица Васпитач 
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Септембар Упознавање ученика са Протоколом 
и Програмом заштите ученика од 

насиља 

Дискусија Учионица Васпитач 

Септембар Процена радних навика ученика Попуњавање упитника 
Дискусија 

Учионица Васпитач 

Психолог 

Септембар- 

децембар 

Праћење адаптације ученика на 

домске услове живота и рада 

Дискусија, реализација 
програма адаптације 

Учионица Васпитач 

Октобар, 

јануар 

Обележавање значајних датума 

(школска слава, Светски дан борбе 
против сиде...) 

Групно одлучивање Учионица Васпитач 

Децембар- 

април 

Припрема ученика за такмичења на 

Сусретима домова (Домијада) 
*уколико буде могућности за 

реализацијом 

Упознавање ученика са 
организацијом такмичења, 

психолошка припрема, 
групна подршка 

такмичарима 

Учионица Васпитач 

Ученици који 
су учествовали 

на Домијади 

Педагог 

Децембар, 
мај, јун, 

током 

школске 
године 

Припреме за исељавање ученика- 
зимски и летњи распуст, онлајн 

настава-модел наставе 

 

Информисање ученика, 
договор 

Учионица Васпитач 

Март, април Испитивање потреба ученика за 

професионалним саветовањем (за 

ученике завршних разреда) 

Информисање ученика о 
професионалном 

саветовању, договор 

Учионица Васпитач  

Педагог 

Током 

године 

Праћење безбедности ученика Дискусија, примена 
Протокола о заштити 

ученика 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Анализа успеха и владања ученика 

(појединачно и целе васпитне 
групе). Идентификовање ученика 

којима је потребна помоћ у учењу 

Формирање образаца кооперативног 

понашања-помоћ ученицима који 
заостају у раду 

Предлагање ученика за похвале и 

награде 
Предлози за изрицање васпитно- 

дисциплинских мера 

Анализа, дискусија, 
разматрање предлога 

ученика, групно решавање 
проблема 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Праћење задовољства ученика 

понуђеним садржајима у свим 
подручјима васпитног рада 

Дискусија, разматрање 
предлога ученика 

Учионица Васпитач 

Током 

године 

Анализа слободних активности 

ученика у школи, Дому и граду 

Анализа, дискусија, 
разматрање предлога 

ученика 

Учионица Васпитач 

Током 
године 

Праћење извршавања обавеза 
ученика 

Анализа редовног 
уплаћивања средстава за 

исхрану и смештај 

Учионица Васпитач 

Током 
године 

Организовање естетско-хигијенског 
уређења просторија у Дому -акције 

Дискусија, разматрање 
предлога ученика, групно 

одлучивање 

Учионица Васпитач 

Индивидуални планови рада васпитних група су прилог Годишњем плану рада школе. 
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14. Слободне активностиученика 
 

 У дому ученика, реализоваће се секције које су могуће за реализацију у време присуства 

епидемиолошке ситуације. Министарство просвете је нагласило да су колективни спортови ризични 

за појаву и ширење вируса, те ће се у складу са тим реализовати следеће секције: 
СЛОБОДНА АКТИВНОСТ-

СЕКЦИЈА 
ЗАДУЖЕН ЗА РАД СЕКЦИЈЕ 

Литерарна секција Ања Ризнић 
Рецитаторска секција Татјана Јокић 

Ликовна секција Мирјана Шешић 

Драмска секција Ања Ризнић и Милена Ђаковић 
Музичка секција Мирјана Шешић 

Еколошка секција Татјана Јокић 
Спортске секције  

Шах Милена Ђаковић 
Стони тенис Данило Цветић 

 

14.1.Планови секција 

Литерарна секција 
 

План рада литерарне секције за школску 2020/2021.годину 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ
И 

АКТИВНО
СТИ 

-Окупљање чланова литерарне секције 
-Упознавање са креативним потенцијалима ученика и 

њиховим књижевним интересовањима 

-Одређивање термина за извођење активности 

секције и договор о начину рада 

-Прављење плана рада 

Септембар 
васпитач и 

чланови секција 

-Сарадња с библиотеком – интересовања ученика 
(поезија, проза) 
 
-Креативне радионице 

Октобар васпитач и 

чланови секција 

-Припремање литерарца за песничке конкурсе 

 

-   Увежбавање технике израде писаног састава 

-   Финализирање припремног дела 

-   Одабир текстова за школске новине 
-   Одабир илустрација 

Новембар васпитач и 

чланови секција 

-У сусрет прослави школске славе – нове теме, нове 

идеје 

 

-Књижевно вече у Дому 

Децембар васпитач и 

чланови секција 

-Св. Сава у знаку литерараца 
 
-Поетски конкурси- одабирање радова 

Јануар васпитач и 
чланови секција 

-Креативне радионице литерараца средњих школа 
 
-Читање ученичких радова, анализа 

Фебруар васпитач и 
чланови секција 

-Литерарни конкурси- одабирање радова 
 
-Разговори о књижевним делима 
 

-Обележавање Светског Дана поезије (21. март) 

Март васпитач и 
чланови секција 
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-Сарадња са библиотеком 
 
-Читање радова ученика 

Април васпитач и 
чланови секција 

-Креативне радионице 
 

Мај васпитач и 
чланови секција 

-Дружење литерараца у Дому – утисци.... Јун васпитач и 
чланови секција 
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Драмскасекција 
 

План рада драмске секције за школску 2020/2021.годину 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

- Конституисање секције и утврђивање плана 

радасекције 

 

Договор о начину рада 

 

Септембар 

Васпитач са 
члановима секције 

Одабир текста  

 

Договор и увежбавање изражајних средстава 

(комедија / драма / трагедија ) 

 

 

Октобар 

 

Васпитач са 

члановима секције 

 

Увежбавање текста 

Дисање 

Дикција 

Увежбавање сценског  кретања 

 

 

Новембар 

 

Васпитач са 

члановима секције 

Говор тела 

 

Успостављање односа са публиком 

 

Децембар 

Васпитач са 

члановима секције 

Финализирање припремног дела 

 

Договор о костимима 

 

Израда сценографије 

Јануар - фебруар 
Васпитач са 

члановима секције 

 

Пробе за такмичења исмотре 
 

 

Фебруар 

Васпитач са 

члановима секције 

-  
- Обележавање Светског Дана позоришта (27.март) 
-  
Извођење дела пред пубиком 

 

Март 

Васпитач са 

члановима секције 

Анализа постигнутих резултата 
-  

Април Васпитач са 

члановима секције 

- Анализа рада секција у школској2020/2021.години 

-  
- Планирање рада у идућој школскојгодини 

 
Јун 

Васпитач са 
члановима секције 
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Стонотениска секција 

 
План рада стонотениске секције за школску 2020/2021. годину 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Утврђивања плана рада 

Формирање групе и одређивање 

термина 

 

Септембар Васпитач, чланови секције 

Техника држања рекета,игра Октобар Васпитач, чланови секције 

Техника сервис Октобар Васпитач, чланови секције 

Техника сервис-увежбавање Октобар Васпитач, чланови секције 

Техника форхенд ударац Новембар Васпитач, чланови секције 

Техника форхенд ударац- 

увежбавање 

Новембар Васпитач, чланови секције 

Техника бекхенд ударац Новембар Васпитач, чланови секције 

Техника бекхенд ударац-увежбавање Децембар Васпитач, чланови секције 

Игра сингл Децембар Васпитач, чланови секције 

Техника ударца наизменично Јануар Васпитач, чланови секције 

Игра, увежбавање Фебруар Васпитач, чланови секције 

Игра у паровима Јануар - март Васпитач, чланови секције 

Игра у паровима-увежбавање Фебруар  - март Васпитач, чланови секције 

Игра сингл Фебруар – јун Васпитач, чланови секције 

Игра дубл Фебруар - јун Васпитач, чланови секције 

 

 

 

Шаховска секција 

 

Шах је игра која учи децу вредностима озбиљног рада,средство за вежбу решавања 

проблемских ситуација. Он доприноси јачању самопоштовања, развоју когнитивних вештина и 

изграђује тимски дух.  Циљеви рада шаховске секције су да ученици кроз игру:   

-развијају  когнитивне вештине                                                                                                                         

(закључивање,  дедукција, индукција);  

          - јачају самопоуздање кроз самоостваривање; 

          - изграђују тимски дух; 

          - развијају концентрацију, визуелизацију, одмереност, апстрактно мишљење, планирање;                                                                                                            

- вежбају решавање проблемских ситуација. 

 
План рада шаховске секције у школској 2020/2021. годину 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Утврђивање плана и програма рада секције  

 
Упознавање ученика о правилима 
игре: 
- Циљ игре 

- Шаховска табла 

- Почетна позиција 

- Кретање фигура 

септембар 

октобар 

васпитач, 

чланови 
секције 
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- Начин померања фигура                                                                            
- Завршетак партије 

Упознавање ученика са правилима такмичења                                                                          

- Шаховски сат 

- Записивање потеза 

- Нерешена партија 

- Игра са убрзаним завршетком 

- Бодовање 

- Понашање играча 

- Улога судије 

- Прекинуте партије 

- Убрзана игра 

- Брзопотезна игра 

 

Припрема за турнир међу ученицима у Дому  

 

новембар 

децембар 

васпитач, 
чланови секције 

Припрема за Домијаду (према могућностима) 
 
Шаховска такмичења:                                                                            

- Екипна такмичења 

- Симултанке 

- Хендикеп мечеви  
 

јануар 

фебруар 

васпитач, 
чланови секције 

Организација турнира у шаху у Дому 
 
 
Учешће на Домијади 
Сумирање резултата на Домијади 

(уколико буде реализована Домијада) 

март 

април 

васпитач, 
чланови секције 

Наставак са радом секције-редовно окупљање кроз 

рекреативно одигравање шаховских партија 

 
Сумирање свих резултата за целу школску годину 

мајј

ун 

васпитач, 
чланови секције 

 

 

 

 

 

 

Ликовна секција 

 

Ликовна секција има за циљ неговање културе уметничког изражавања ученика Дома и 

задовољавање интересовања ученика у области ликовне уметности.У оквиру ликовне секције 

ради мањи број ученика од прве до четврте године. Кроз самосталан рад ученика могу се уочити 

активности сваког појединца и склоности за ликовно изражавање.Ученици ће радити различите 

теме и технике. Чланови секције ће радити на естетском уређењу дома.Ученици ће посећивати 

изложбе на којима ће се упознати са делима разних уметника, која им помажу при властитим 

креацијама.Ученици ће припремити радове за изложбу на регионалнојдомијади. 

 



45  

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

- Конституисањесекције септембар 

-Упознавање чланова секције са планом рада ликовне секције, 

договор о раду, избор термина, разговор о областима ликовног 

изражавања којима ћемо се бавити 

Септембар васпитач, 

чланови 

секције 

-Примењена уметност – врстепримењенеуметности септембар-октобар 

-Предавање – упознавање ученика 

 

Септембар-

октобар 

васпитач, 

чланови 

секције 
- Припреме задомијаду  

- Цртање – рад оловком (мртваприрода) 

- Израда костима 

- Израда макета 

- Рукотворине - израда предмета од конца илепка 

- Примењена уметност – цртање по стакленим предметима, 

израда предмета од конца илепка 

- Уметничка фотографија 

 

октобар – март васпитач, 

чланови 

секције 

-Израдановогодишњихчеститки  

-Учешће у естетском уређењу домског простора поводом 

Нове године 

 

децембар 

 
васпитач, 

чланови 

секције 

-Учешће на домијади – поставка изложбе и 

ликовнирадученика 

 

-Изложба радова у  нашем Дому 

март васпитач, 

чланови 

секције 

- Договор о рaду за следећу годину и сумирањерезултата 

досадашњеградасекције 

 

април и мај васпитач, 

чланови 

секције 

Место одржавања секције: просторија за секције 
 

 

Рецитаторска секција 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

- Конституисањесекције септембар 

-Упознавање чланова секције са планом рада, договор о раду, 

избор термина, разговор о изражавању  

Септембар васпитач, чланови 

секције 

 - Одабир текста  

 

- Договор и увежбавање изражајних средстава 

- Увежбавање текста 

- Дисање 

- Дикција 

 

Септембар-

октобар 

васпитач, чланови 

секције 

- Говор тела 

 

- Успостављање односа са публиком 
 

- Учешће на конкурсима 

октобар – 

март 
васпитач, чланови 

секције 

- Увежбавање рецитације  децембар - 

март 

 

васпитач, чланови 

секције 



46  

-Учешће на домијади  

 

-Организовање рецитације  у Дому 

март васпитач, чланови 

секције 

- Договор о рaду за следећу годину и сумирањерезултата 

досадашњеградасекције 
април и мај васпитач, чланови 

секције 

 

 

Музичка секција 

 

Музичка секција у свом радуможе у великој мери да уђе у тајне музичке уметности и да 

обезбеди интелектуално испољавање и развијање младих-њихове маште, мисли и осећањ, воље и 

многих позитивних особина. Часови музике подстичу ученике на истанчане мисли и емоције. У 

оквиру рада секције, изузетно важан корак је избор музичких композиција. 

Циљ рада ове секције је креативно испуњавање слободног времена., као и њихово музичко 

усавршавање.  У току ове школске године, музичка секција ће се реализовати у складу са 

епидемиолошком ситуацијом. 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

⎯ Избор ученика за слободне активности 

⎯ План и програм за текуће активности 

Септембар васпитач, чланови 

секције 

⎯ Одабир програма  

⎯ Упознавање ученика са циљевима, задацима  

и планом рада за текућу годину 

 

Септембар-октобар васпитач, чланови 

секције 

⎯ Пробе етно и народне музике  

⎯ Пробе популарне музике 

 

Новембар васпитач, чланови 

секције 

⎯ Утврђивање начина праћења реализације програма 

⎯ Пробе етно и народне музике  

⎯ Пробе популарне музике 

 

Децембар васпитач, чланови 

секције 

⎯ Увежбавање композиција за Домијаду 

⎯ Тонске пробе 

 

Јануар васпитач, чланови 

секције 

⎯ Увежбавање садржаја планираних за наступ на 

такмичењу 

⎯ Пробе изабраних композиција 

 

Фебруар, март васпитач, чланови 

секције 

⎯ Тонске пробе и увежбавање садржаја за 
такмичарски наступ 

⎯ Учешће на Домијади  

⎯ Осврт на постигнуте резултате на такмичењу 

(уколико буде организована) 

 

⎯ Извођење композиције и песме у дому ученика 
 

Март, април васпитач, чланови 

секције 

⎯ Разматрање извештаја о раду секције 

⎯ Предлог за похвале  

⎯ Анимирати ученике да сами изврше аналзу 

постигнутих резултата 

Мај, јун васпитач, чланови 

секције 
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Еколошка секција 

 

Еколошка секција има за циљ подизање нивоа свести о значају очувања животне 

средине,развијање еколошке културе ученика кроз одговорно понашање и активно учешће у 

очувању природне равнотеже како своје непосредне околине, тако и читаве планете. 

Месец 

 

Активност Носиоци 

Септембар 

 

Формирање секције, доношење плана рада, распоред рада, 

упознавање са циљевима и задацима Обележавање 16. 

септембра – Дан заштите озонског омотача 

васпитач, чланови 

секције 

Октобар Нега саксијског биља и уређење зелене површине око 

дома, израда кутија за разврставање отпада 

васпитач, чланови 

секције 
Новембар  Обележавање 4. новембра – Дан климатских промена, 

израда паноа о рециклажи 

васпитач, чланови 

секције 
Децембар Израда натписа „Не бацај смеће“ и постављање у 

дворишту, нега саксијског биља 

васпитач, чланови 

секције 
Јануар Израда паноа о загађености животне средине (вода, 

ваздух, земљиште) 

васпитач, чланови 

секције 
Фебруар Обележавање 2. фебруара – Међународни дан мочварних 

подручја 

Обележавање 22. фебруара – Међународни дан екологије 

васпитач, чланови 

секције 

Април Уређење околине дома – акција 

Обележавање 22. априла -Светски дан планете Земље  

васпитач, чланови 

секције 
Мај  Уређење и чишћење у локалном простору 

Обележавање 22. маја - Дан заштите природе (панои, 

фотографије) 

васпитач, чланови 

секције 

Јун Обележавање 5. јуна – Светски дан заштите животне 

средине, анализа годишњег рада секције 

васпитач, чланови 

секције 
 

 

  

15. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

У оквиру сарадње са окружењем разликујемо сарадњу са ужим и ширим окружењем. 

Уже окружење чине родитељи ученика – станара, њихови професори, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Посебно блиску сарадњу остварујемо 

са наставницима Средње пољопривредне школе са домом ученика Шабац чији смо саставни 

део, што даје одређену специфичност нашем раду с обзиром да су и васпитачи, стручни 

сарадник-педагог и управница дома чланови Наставничког већа Средње пољопривредне школе 

са домом ученика - Шабац. Кроз сарадњу са ужим окружењем треба остварити што повољније 

услове за реализацију циљева васпитног рада и живота у домским условима. Од овог окружења 

очекује се да помогне у стварању повољне психичке климе за утврђивање постојећих и стицање 

нових знања. Директор, пре свега, а потом и управница дома, педагог и васпитачи у тој сарадњи 
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треба да остваре крајњи циљ школовања деце – стицање средњошколског образовања. Поред 

текућих и повремених контаката, на почетку школске године одржан је сусрет са родитељима 

по васпитним групама, ради упознавања родитеља са Кућним редом у Дому, могућностима и 

облицима сарадње, а у циљу спречавања ширења вируса. Преко васпитача директор и 

управница дома ће свакодневно бити у контакту са професорима, и водити бригу о сваком 

ученику појединачно, нарочито због тренутне епидемиолошке ситуације. Сарадња са 

родитељима оствариће се кроз индивидуалне контакте и евентуално кроз сарадњу у малој 

групи.Сарадња са школом оствариће се путем посета васпитача школама ради увида у успех 

ученика, редовно похађање наставе и понашање ученика у школи. 

 

Шире окружење чине друштвене заједнице, удружења и неформалне групе и појединци 

који могу директно или индиректно помоћи остваривању што пријатнијег боравка ученика у 

дому. Ту се мисли на Општину, Црвени крст, Културни центар, Народни музеј, Библиотеку 

шабачку, Канцеларију за младе, Завод за јавно здравље, Студентску поликлинику, и друге 

здравствене, спортске и културно-просветне установе... Васпитачи ће иницирати реализацију 

хуманитарних акција у ученичком дому. Директор и управница дома координишу сарадњом са 

ширим и ужим окружењем. У том смислу нарочито треба потенцирати уређење околине дома, 

спортске и културно-просветне сусрете са установама и организацијама. 

У току школске 2020/2021.године, акценат је на сарадњи са родитељима, одељењским 

старешинама, Заводом за јавно здравље, Школском управом Ваљево и Министарством 

просвете, ради остваривања безбедности и здравља у Дому ученику. 
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16. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Имајући у виду развој и обогаћење педагошко – психолошке теорије и праксе, намеће се 

потреба за сталним усавршавањем и стручним оспособљавањем васпитног кадра. Стручно 

усавршавање запослених условљено је сложеношћу функције коју обављају, а што је условљено 

сталним усавршавањем образовно-васпитног процеса у постојећим друштвеним околностима. 

 

Стручно усавршавање је законска обавеза васпитача и стручног сарадника, а одвијаће се : 

• самообразовањем; 

• организовањем тематскихдискусија; 

• сарадњом са васпитачима и стручним сарадницима других домоваи школа; 

• семинаримау ЦСУ Шабац и онлајн семинарима. 

 

17. АНАЛИТИЧКАДЕЛАТНОСТ 

 
Главни носиоци истраживачког рада у дому су чланови Педагошког већа, односно управница 

дома, васпитачи, педагог. Истраживачки рад обухвата следеће области: 

• Адаптација ученика на услове живота и рада удому; 

• Праћење успешности ученика удому; 

• Присутност насиља удому; 

• Значај превенције од насиља и болестизависности. 

 

18. ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Активности Носиоци Време 
реализације 

Упознати ученике са 

Правилником о протоколу 
поступања 

Педагошко веће Септембар 

Ученике упознати са 

последицама кршења правила 

Васпитачи Септембар 

Извршити анкетирање ученика о 

присутностинасиља у дому и 

приказати резултате на 

Педагошком већудома 

 
 

Васпитачи 

 
 

Октобар 

Недеља лепих порука Васпитачи, ученици Октобар 
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Обележавање Дана толеранције 
16.11.уређивањем 

паноа 

Васпитачи, ученици Новембар 

Радионице на тему Насиље у 
оквиру васпитног рада 

Васпитачи, ученици Током године 

Обезбеђивање простора у 
коме бораве ученици 

Радници обезбеђења Током године 

Стручно усавршавање 
запослених 

Васпитачи, стручни 
сарадник 

Током године 

Писање извештаја о спроведеним 
активностима у 

дому 

Васпитачи, стручни 
сарадник 

Јун 
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ПРИЛОЗИ 

 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА I ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 
Циљеви васпитног рада у дому ученика су: 

– обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и 

васпитањеученика; 

– оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и 

сналажење у различитим проблемскимситуацијама; 

– подршка развоју  личности ученика у  складу  са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама иинтересовањима; 

– јачање компетенција ученика које доприносе социјалнојинтеграцији. 

 

Програмски садржаји васпитног рада реализују се у контексту услова рада, организације и 

састава ученика дома, а кроз следеће области: 

- Адаптација на живот удому 

- Учење и школска успешност 

- Животневештине 

- Живот узаједници 

Адаптација на живот у дому 

 

Основни циљ рада са ученицима у овој области јеподршка процесу прилагођавања ученика на 

живот у дому и окружењу у коме су Дом иШкола. 

 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и подстицање 

социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства и сарадње са 

вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци се постижу 

реализацијом следећих тема: 

1) Упознавање са домским контекстом – развој капацитета за толеранцију 

фрустрације (ношење маске, ограничавање кретања у установи и др.) 

2) Права, обавезе и одговорности ученика удому 

3) Процес адаптације на нову средину и подстицање социјалне интеграције 

4) Упознавање ученика саокружењем 
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Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот удому, 

- ученик уме да брине о себи и својимстварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације ипомоћ. 

 
 

Учење и школска успешност 

 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружитипомоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде 

одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

 

Задаци васпитног рада у овој области су: 

-развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и интелектуалног 

рада, 

- развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа аспирација у 

школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и заузимање активног 

односа према сопственом учењу и личном развоју, 

- формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у виду 

рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали помоћ 

онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у области 

сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике продуктивног 

учења ученика у дому и домским активностима. 

 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика подразумевају 

двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и ефикасно 

учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са следећим темама: 

1) Планирање градива и временаучења 

2) Методе и технике успешног учења 

3) Мотивација заучење 
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4) Појам пажње иконцентрација 

5) Чиниоци школског успеха инеуспеха 

6) Праћење тока и резултата учења први класификационипериод 

7) Праћење тока и резултата учења други класификационипериод 

8) Праћење тока и резултата учења трећи класификационипериод 

9) Праћење тока и резултата учења четврти класификациони период  

10) Помоћ вршњака уучењу 

11)    Професионална орјентација  

12)    Извори знања и средстава учења – критички однос према информацијама на 

интернету 

 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом. 

Планирани исходи васпитног рада у области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегијеучења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове удому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узрокетешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активностиза 

њиховоостварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални развој. 



54  

Животне вештине 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран однос 

према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности 

отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја свести ученика о 

себи – свести о свим аспектима личности ( физичком, практичном, социјалном и психолошком), о 

личном интегритету и особености уз познавање сопствених могућности и ограничења.Подстицање 

и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема и криза, како 

актуелних тако и будућих. 

 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

1) Подстицање самопоуздања и самопоштовања 

2) Препознавање сопствених и туђих осећања 

3) Правила понашања у свакодневном животу 

4) Здрава исхрана  

5) Лична хигијена и хигијена простора 

6) Болести зависности 

7) Животне вештине- извори информисања 

8) Здравствена култура - спречавање ширења заразних болести 

9) Ризична понашања - наркоманија  

10) Превенција насиља 

11) Организација слободног времена 

 

Планирани исходи васпитног рада у областиживотне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања, могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих стилова 

живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијскими нехемијским 

зависностима) и уме да бира неризичне ситуације иокружење, 

- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 
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- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

 

Живот у заједници 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа;развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим; успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности 

 

Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 

1) Поштовање права других – развијање толеранције 

2) Конструктивна комуникација 

3) Успостављање, неговање и развијање односа са другима – одговорност према 

заједници 

4) Ненасилно и конструктивно решавање конфликата 

5) Сарадња и тимски рад удому  

6) Живот угрупи – комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

7) Развијање осећања спремности за пружање помоћи другима 

8) Активности које организује дом и начин учествовања уњима 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује 

правадругих, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује нањих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиванначин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

проблем, а не особу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члан тима, 

- ученик аргументовано износи сопствено мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 
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- ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета живота у 

дому, 

- ученик спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће. 

 

*Значајна пажња биће посвећена обради васпитних тема које су у вези са мерама заштите и 

понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Током сваке теме васпитног рада, 

разговараће се о наведеном. 

Милена Ђаковић, васпитач 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА II 

ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 
Циљеви васпитног рада у дому ученика су: 

– обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и 

васпитањеученика; 

– оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице 

и сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

- подршка развоју  личности ученика у  складу  са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама иинтересовањима; 

– јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

 

Програмски садржаји васпитног рада реализују се у контексту услова рада, организације и 

састава ученика дома, а кроз следеће области: 

- Адаптација на живот удому 

- Учење и школска успешност 

- Животне вештине 

- Живот  у заједници 

Адаптација на живот у дому 

 

Основни циљ рада са ученицима у овој области јеподршка процесу прилагођавања ученика 

на живот у дому и окружењу у коме су Дом иШкола. 

 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и подстицање 

социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства и сарадње са 

вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци се постижу 

реализацијом следећих тема: 

1) Организација живота и рада у дому – развој капацитета за толеранцију 

2) Права, обавезе и одговорности ученика удому 

3) Олакшавање процеса адаптације на живот удому 

4) Важне информације о културним, здравственим и другим институцијама уграду 

 

Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот удому, 
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- ученик уме да брине о себи и својимстварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације ипомоћ. 

 

Учење и школска успешност 

 

 Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружитипомоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде 

одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

 

Задаци васпитног рада у овој области су: 

- развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и 

интелектуалнограда, 

- развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа аспирација у 

школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и заузимање активног 

односа према сопственом учењу и личномразвоју, 

- формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у виду 

рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали помоћ 

онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у области 

сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике продуктивног 

учења ученика у дому и домским активностима. 

 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика подразумевају 

двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

следећимтемама: 

1. Флексибилна организација учења 

2. Технике активног учења 

3. Мотивација за учење 

4. Пажња и концентрација при учењу 

5. Чиниоци школског успеха инеуспеха 

6. Праћење тока и резултата учења први класификациони период 

7. Праћење тока и резултата учења други класификациони период 

8. Праћење тока и резултата учења трећи класификациони период 

9. Праћење тока и резултата учења четврти класификациони период 

10. Помоћ вршњака у учењу 
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11. Однос према будућности 

12. Извори знања и средстава учења– критички однос према информацијама на 

интернету 
 

 У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом и рад са 

целом групом. 

 

Планирани исходи васпитног рада у области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегије учења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове у дому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активностиза њиховоостварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је заинтересован 

и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални развој. 

 

Животне вештине 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран однос 

према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности 

отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја свести ученика о 

себи – свести о свим аспектима личности ( физичком, практичном, социјалном и психолошком), о 

личном интегритету и особености уз познавање сопствених могућности и ограничења.Подстицање 

и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема и криза, како 

актуелних тако и будућих. 

 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

 

1) Слика осеби 

2) Освешћивање и култивисање осећања 

3) Обрасци понашања 

4) Принципи здраве исхране 



60  

5) Лична хигијена и хигијена простора 

6) Болести зависности 

7) Животне вештине- критчки однос према порукама МАС медија 

8) Стрес и начини његовог превазилажења 

9) Здравствена култура - спречавање ширења заразних болести 

10) Превенција насиља 

11)Организација слободног времена 

 

Планирани исходи васпитног рада у области животне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања, могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих 

стилова живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин 

изражава емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијскими 

нехемијским зависностима) и уме да бира неризичне ситуације иокружење, 

- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и 

окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно  реагује, 

- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

Живот у заједници 
 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа; развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим;успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности. 
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Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 

1. Уважавање различитости – стереотипи и предрасуде 

2. Узроци проблема у комуникацији– комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

4. Неспоразуми и конфликти са вршњацима, родитељима, васпитачима... 

5. Сарадња у дому 

6. Живот у групи– одговорност према заједници 

7. Стварање механизама за остваривање подршке и помоћи онима који имају 

тешкоће 

8. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује 

права других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује нањих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиванначин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

проблем, а не особу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члантима, 

- ученик аргументовано износи сопствено  мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 

- ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета 

живота у дому, 

- ученик спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће. 

 

*Значајна пажња биће посвећена обради васпитних тема које су у вези са мерама заштите и 

понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Током сваке теме васпитног рада, 

разговараће се о наведеном. 

 

Ања Ризнић, васпитач 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА 

III ВАСПИТНЕ ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ2020/2021.ГОДИНУ 

 
Циљеви васпитног рада у дому ученика су: 

– обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и 

васпитање ученика; 

– оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и 

сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

– подршка развоју  личности ученика у  складу  са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама иинтересовањима; 

– јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

 

Програмски садржаји васпитног рада реализују се у контексту услова рада, организације и 

састава ученика дома, а кроз следеће области: 

- Адаптација на живот удому 

- Учење и школска успешност 

- Животне вештине 

- Живот у заједници 

 

Адаптација на живот у дому 

 

Основни циљ рада са ученицима у овој области јеподршка процесу прилагођавања 

ученика на живот у дому и окружењу у коме су Дом и Школа. 

 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и подстицање 

социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства и сарадње са 

вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци се постижу 

реализацијом следећих тема: 

 

1) Процес адаптације на нову средину - развој капацитета за толеранцију 

2) Права, обавезе и одговорности ученика удому 

3) Проблеми у адаптацији ученика на живот удому 

4) Окружење у коме се налази дом 
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Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот у дому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот у дому, 

- ученик уме да брине о себи и својим стварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације и помоћ. 

 

Учење и школска успешност 

 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружитипомоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде 

одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

 

Задаци васпитног рада у овој области су: 

- развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и 

интелектуалнограда, 

- развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа 

аспирација у школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и 

заузимање активног односа према сопственом учењу и личном развоју, 

- формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у 

виду рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали 

помоћ онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у 

области сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике 

продуктивног учења ученика у дому и домским активностима. 

 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика 

подразумевају двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

следећим темама: 

1) Учење по плану 

2) Врсте учења 

3) Мотивација за учење 

4) Пажња и концентрација при учењу 

5) Чиниоци школског успеха и неуспеха 
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6) Праћење тока и резултата учења први класификациони период 

7) Праћење тока и резултата учења други класификациони период 

8) Праћење тока и резултата учења трећи класификациони период 

9) Праћење тока и резултата учења четврти класификациони период 

10) Помоћ вршњака уучењу 

11) Прављење личних пројеката за будућност 

12) Извори знања и средстава учења– критички однос према информацијама на 

интернету 

 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом. 

 

Планирани исходи васпитног рада у области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегије учења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове у дому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активности за 

њихово остварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални 

развој.



65  

Животне вештине 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја свести 

ученика о себи – свести о свим аспектима личности ( физичком, практичном, социјалном и 

психолошком), о личном интегритету и особености уз познавање сопствених могућности и 

ограничења.Подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних 

проблема и криза, како актуелних тако и будућих. 

 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

1) Самопоуздање и самопоштовање – слика осеби 

2) Изражавање осећања на социјално прихватљив начин 

3) Бонтон 

4) Исхрана и физичка активност 

5) Здрави стилови живота  

6) Болести зависности 

7) Животне вештине – листа обавеза, лична хигијена и хигијена простора 

8) Стрес и начини његовог превазилажења 

9) Здравствена култура - спречавање ширења заразних болести 

10) Вршњачко насиље 

11) Организација слободног времена 

 

Планирани исходи васпитног рада у области  животне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања,могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих 

стилова живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин 

изражава емоције, 

-  ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење, 
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- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 

- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

Живот у заједници 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа;развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим;успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности. 

 

Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 

1) Толеранција и дискриминација 

2) Развој вештина ненасилне комуникације– комуникација у фрустрирајућим 

ситуацијама 

3) Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

4) Конфликти и поступање у конфликтима 

5) Прављење заједничких пројеката -сарадња 

6) Живот у групи – одговорност према заједници 

7) Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8) Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује права 

других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује на њих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиван начин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ проблем, 

а не особу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 
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- ученик уме да сарађује и да буде члан тима, 

- ученик аргументовано износи сопствено мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 

– ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета живота у 

дому, 

– ученик спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће. 

 

 

*Значајна пажња биће посвећена обради васпитних тема које су у вези са мерама заштите и 

понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Током сваке теме васпитног рада, 

разговараће се о наведеном. 

 

Мирјана Шешић, васпитач 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА IV ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 
Циљеви васпитног рада у дому ученика су: 

– обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и 

васпитање ученика; 

– оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и 

сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

– подршка развоју  личности ученика у  складу  са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама и интересовањима; 

– јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

 

Програмски садржаји васпитног рада реализују се у контексту услова рада, организације и 

састава ученика дома, а кроз следеће области: 

- Адаптација на живот удому 

- Учење и школска успешност 

- Животне вештине 

- Живот у заједници 

 

Адаптација на живот у дому 

 

Основни циљ рада са ученицима у овој области је подршка процесу прилагођавања ученика на 

живот у дому и окружењу у коме су Дом и Школа. 

 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и подстицање 

социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства и сарадње са 

вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци се постижу 

реализацијом следећих тема: 

1) Правила живота у дому – развој капацитета за толеранцију фрустрације 

2) Права, обавезе и одговорности ученика удому 

3) Олакшавање процеса адаптације на живот у дому 

4) Процес адаптације на нову средину- окружење 

Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 
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- ученик прихвата одвојеност од куће и живот у дому, 

- ученик уме да брине о себи и својим стварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације и помоћ. 

 

Учење и школска успешност 

 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружити помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и 

изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

 

Задаци васпитног рада у овој области су: 

- развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и 

интелектуалног рада, 

- развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа аспирација у 

школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и заузимање активног 

односа према сопственом учењу и личном  развоју, 

- формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у 

виду рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали 

помоћ онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у 

области сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике 

продуктивног учења ученика у дому и домским активностима. 

 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика 

подразумевају двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

следећим темама: 

 

 1.Флексибилна организација учења 

2. Методе активног учења 

3.Мотивација заучење 

4.Пажња и концентрација при учењу 

5.Оцена као мера постигнућа 

6.Праћење тока и резултата учења први класификациони период 

7.Праћење тока и резултата учења други класификациони период 

8.Праћење тока и резултата учења трећи класификациони период 
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9.Праћење тока и резултата учења четврти класификациони период 

10.Помоћ вршњака у учењу 

11.Однос према будућности 

12.Образовни филмови – критички однос према информацијама на интернету 

 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом и рад са 

целом групом. 

Планирани исходи васпитног рада у области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегије учења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове у дому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активности за њихово 

остварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални развој. 
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Животне вештине 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја свести 

ученика о себи – свести о свим аспектима личности ( физичком, практичном, социјалном и 

психолошком), о личном интегритету и особености уз познавање сопствених могућности и 

ограничења.Подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних 

проблема и криза, како актуелних тако ибудућих. 

 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

1. Слика осеби 

2. Превладавање негативних осећања 

3. Морал и вредности 

4. Ментално здравље 

5. Лична хигијена и хигијена простора – спречавање ширења заразних болести 

6. Болести зависности 

7. Животне вештине- критички однос према порукама МАС медија 

8. Стрес и начини његовог превазилажења 

9. Спречавање ширења заразних болести  

10. Вршњачко насиље 

11. Организација слободног времена 

 
Планирани исходи васпитног рада у областиживотне вештине су следећи: 

 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања,могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих 

стилова живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење, 

- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 
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- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

 

Живот у заједници 
 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа; развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим;успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности. 

 

Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 

 

1) Уважавање различитости – учешће у социјалној групи 

2) Пажљиво, активно слушање без предрасуда 

3) Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

4) Појам конфикта и начин поступања у конфликтим ситуацијама 

5) Сарадња удому – комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

6) Живот угрупи – одговорност према заједници 

7) Стварање механизама за остваривање подршке и помоћи онима који имају тешкоће 

8) Активности које организује дом и начин учествовања уњима 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује 

права других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује нањих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиванначин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

проблем, а неособу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члан тима, 

- ученик аргументовано износи сопствено мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 
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- ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета живота 

удому, 

- ученик спреман је да пружи помоћ другима који имајутешкоће. 

 

*Значајна пажња биће посвећена обради васпитних тема које су у вези са мерама заштите и 

понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Током сваке теме васпитног рада, 

разговараће се о наведеном. 

 

Татјана Јокић, васпитач 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ВАСПИТАЧА V ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 
Циљеви васпитног рада у дому ученика су: 

– обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и 

васпитање ученика; 

– оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима одвојености од породице и 

сналажење у различитим проблемским ситуацијама; 

– подршка развоју  личности ученика у  складу  са узрасним и личним потребама, 

индивидуалним карактеристикама и интересовањима; 

– јачање компетенција ученика које доприносе социјалној интеграцији. 

 

Програмски садржаји васпитног рада реализују се у контексту услова рада, организације и 

састава ученика дома, а кроз следеће области: 

- Адаптација на живот удому 

- Учење и школска успешност 

- Животне вештине 

- Живот у заједници 

Адаптација на живот у дому 

 

Основни циљ рада са ученицима у овој области је подршка процесу прилагођавања 

ученика на живот у дому и окружењу у коме су Дом и Школа. 

 

Задаци васпитног рада су олакшавање процеса адаптације на живот у Дому и подстицање 

социјалне интеграције ученика - успостављање и развијање односа пријатељства и сарадње са 

вршњацима и одраслима у дому, толеранција за различитости. Поменути задаци се постижу 

реализацијом следећих тема: 

1. Адаптација на живот у дому – развој капацитета за толеранцију фрустрације 

2. Права, обавезе и одговорности ученика удому 

3. Процес адаптације на нову средину и подстицање социјалне интеграције 

4. Упознавање ученика са окружењем дома 

 

Планирани исходи васпитног рада у овој области су: 

- ученик познаје организацију Дома, начин његовог функционисања и поштује правила 

понашања, 

- ученик зна права и обавезе које се односе на живот удому, 

- ученик прихвата одвојеност од куће и живот удому, 
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- ученик уме да брине о себи и својим стварима, 

- ученик се сналази у окружењу у коме су Дом и Школа, 

- ученик зна где и на који начин може да добије потребне информације и помоћ. 

 
 

Учење и школска успешност 

 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења и школске успешности је 

пружити помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и 

изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју. 

 

Задаци васпитног рада у овој области су: 

- развијање радних навика и усвајање рационалних техника школског учења и интелектуалног 

рада, 

- развијање опште компетентности ученика - утврђивање реалистичног нивоа аспирација у 

школском учењу и професионалном развоју, разумевање природе учења и заузимање активног 

односа према сопственом учењу и личномразвоју, 

- формирање образаца кооперативног понашања – повезивање индивидуалног учења у 

виду рада у паровима, рада у микро групи како би ученици који напредују у учењу указивали 

помоћ онима који су мање успешни, заједничко разматрање појединих питања и проблема у 

области сазнања и вредносних оријентација, оспособљавање ученика за различите облике 

продуктивног учења ученика у дому и домским активностима. 

 

Програмски садржаји који се односе на учење и школску успешност ученика 

подразумевају двојаку улогу васпитача: организациону и инструктивну. 

Организациона улога васпитача огледа се у обезбеђивању оптималних услова за учење, 

организовању учења у интересним групама и сл. 

Инструктивна улога васпитача подразумева оспособљавање ученика за рационално и 

ефикасно учење и извршавање школских обавеза, што се врши кроз упознавање ученика са 

следећим темама: 

1. Планирање градива и времена учења 

2. Активно и пасивно учење 

3. Мотивација заучење 

4. Појам пажње и концентрација 

5. Чиниоци школског успеха инеуспеха 

6. Праћење тока и резултата учења први класификациони период 

7. Праћење тока и резултата учења други класификациони период 

8. Праћење тока и резултата учења трећи класификациони период 

9. Праћење тока и резултата учења четврти класификациони период  

10. Помоћ вршњака у учењу 
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11. Образовни софтвер -  критички однос према информацијама на 

интернету 

12. Читалачка интересовања ученика 
 

У реализацији наведених садржаја доминира индивидуални рад, рад са малом групом.  

 

Планирани исходи васпитног радау области учења и школске успешности су: 

- ученик познаје и примењује ефикасне стратегије учења, 

- ученик прилагођава навике учења на услове удому, 

- ученик процењује сопствени школски успех и узроке тешкоћа, 

- ученик поставља реалистичне циљеве и предузима одговарајуће активности за њихово 

остварење, 

- ученик уме да направи краткорочне и дугорочне планове активности, 

- ученик показује заинтересованост за учење и постизање школског успеха, 

- ученик редовно испуњава школске обавезе, 

- ученик уколико има тешкоће у учењу благовремено тражи помоћ, 

- ученик показује спремност да другима помогне у учењу области коју добро познаје, 

- ученик учествује у организованим додатним активностима из области за коју је заинтересован 

и/или надарен, 

- ученик одговорно доноси одлуке које имају последице на његов професионални развој. 

 

Животне вештине 
 

Циљ васпитног рада у овој области је оспособљавање ученика за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. 

 

Задатак васпитног рада је развој аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује и себе и друге. Подстицање развоја свести 

ученика о себи – свести о свим аспектима личности ( физичком, практичном, социјалном и 

психолошком), о личном интегритету и особености уз познавање сопствених могућности и 

ограничења.Подстицање и проналажење оптималних стратегија за решавање индивидуалних 

проблема и криза, како актуелних тако и будућих. 

 

Васпитни рад се реализује кроз следеће теме: 

1.Подстицање самопоуздања и самопоштовања 

2.Осећање прихваћености и неприхваћености 

3.Појам морала и моралности 

4.Здрава исхрана 
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5.Лична хигијена и хигијена простора 

6.Болести зависности 

7.Животне вештине- извори информисања 

8.Стрес и начини његовог превазилажења 

     9.Спречавање ширења заразних болести 

     10.Превенција  насиља 

     11.Организација слободног времена 

 

 

Планирани исходи васпитног рада у области животне вештине су следећи: 

- ученик реално сагледава себе, сопствене потребе, интересовања,могућности, 

- ученик одговорно се односи према сопственом здрављу познајући одлике здравих 

стилова живота и последице негативних животних навика, 

- ученик води рачуна о личној хигијени и хигијени просторија које користи, 

- ученик препознаје сопствена и туђа осећања и на социјално прихватљив начин 

изражава емоције, 

- ученик изражава критички однос према информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосредном окружењу, 

- ученик изражава правилне ставове према ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да бира неризичне ситуације и окружење, 

- ученик се одговорно односи према сопственој и туђој безбедности у дому и 

окружењу, 

- ученик уме да се одупре притиску вршњака, 

- ученик у стресним ситуацијама конструктивно реагује, 

- ученик тражи помоћ од одговарајуће особе уколико има тешкоће које не може сам да реши, 

- ученик уме конструктивно да користи слободно време. 

 

Живот у заједници 

 

Циљ васпитног рада у овој области је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. 

 

Задатак васпитног рада у овој области је: подстицање социјалног сазнања и социјалних 

односа;развијање комуникативних способности; развијање вештине ненасилне комуникације; 

развијање конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслим;успостављање и 

развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима и одраслима у дому. Формирање 

аутономне моралности, изграђивање система моралних и других вредности 
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Наведене задатке реализујемо кроз следеће теме: 

1) Међуљудски и социјални односи 

2) Конструктивна, ненасилна комуникација 

3) Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

4) Решавање конфликата 

5) Сарадња и тимски рад удому - комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

6) Живот угрупи – однос према заједници 

7) Развијање осећања спремности за пружање помоћи другима 

8) Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

 

Планирани исходи васпитног рада у области живот у заједници су: 

- ученик својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује 

права других, 

- ученик препознаје предрасуде, дискриминацију, нетолеранцију и реагује на њих, 

- ученик уме да комуницира на конструктиван начин, 

- ученик испољава социјално пожељне облике понашања у односима са вршњацима и 
одраслима, 

- ученик уме да конструктивно решава сукобе са вршњацима и одраслима, „напада“ 

проблем, а не особу, 

- ученик прихвата одговорност за сопствено понашање, 

- ученик уме да сарађује и да буде члан тима, 

- ученик аргументовано износи сопствено мишљење, 

- ученик учествује у активностима које организује дом, 

– ученик иницира и/или прихвата промене усмерене ка унапређивању квалитета живота 

у дому, 

– ученик спреман је да пружи помоћ другима који имају тешкоће. 

 

 

*Значајна пажња биће посвећена обради васпитних тема које су у вези са мерама 

заштите и понашањем ученика током епидемиолошке ситуације. Током сваке теме васпитног 

рада, разговараће се о наведеном. 

 

Данило Цветић, васпитач
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Календар активности у школској 2020/ 2021. години 

 

У школској 2020/2021.годинипланираће се опште активности у Дому ученика, а биће 

реализоване у складу са епидемиолошком ситуацијом изазваном коронавирусом. 
 

 

 

 

AКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО 

АКТИВНОСТИ 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

Тема „Спречавање заразних 
болести“ 

Прво полугодиште домске просторије Васпитачи 

1. децембар -АIDS Децембар 2020. домске просторије Васпитачи 

Организовање 

хуманитарних акција 

У току школске 

године 

Дом, Шабац Васпитачи 

дома, 

педагог 

и управница 

Тема „Наркоманија“ Друго 
полугодиште 

домске просторије Васпитачи   

Реализовање 

пројекта „Књига за 

будућност“ 

Током године домске просторије, 
библиотека 

Васпитачи, 

управница, 

педагог, 

ученици 

  

Учешће на регионалним и 

републичким сусретима 
домова (уколико буде 
могућности за реализацију) 

Март, април 2021. Учешће на републичким 

сусретима домова 

руководиоци 

управница 

 секција и 

 

 

 

 

 
 


