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МУШКИ  И  ЖЕНСКИ  ФРИЗЕР 

 
НАСТАВНИ ПЛАН 

 

Подручје рада: ОСТАЛО-ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР 

 

    ПРВИ РАЗРЕД     ДРУГИ РАЗРЕД     ТРЕЋИ РАЗРЕД      УКУПНО   

Ред. I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
Разредно часовна настава 
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. Разредно часовна настава 
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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО 
 

ГОДИШЊЕ 
број А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

                     

  Т  В Т В Т  В Т В Т  В Т В Т  В  Т В 
               

                               

1. 
а. Српски језик и књижевност 

3 
  

105 
   

3 
  

105 
   

3 
  

90 
   

9 
   

300 
   

б. _____ језик и књижевност*                      
                              

2. Српски као нематерњи језик* 2       2       2       6        

3. Страни језик 2   70    2   70    2   60    6    200    

4. Историја 3   105                  3    105    

5. Географија 2   70                  2    70    

6. Музичка уметност        1   35           1    35    

7. Ликовна култура        1   35           1    35    

8. Физичко васпитање 2   70    2   70    2   60    6    200    

9. Математика 3   105    2   70           5    175    

10. Рачунарство и информатика   2  70                   2   70   

11. Физика 2   70    2   70           4    140    

12. Хемија 2   70    2   70    2   60    6    200    

13. 
Екологија и заштита животне 

средине 2   70                  2    70    

14. Устав и права грађана               1   30    1    30    

                               

 Укупно А: 21  2 735 70   15   525    10   300    46  2  1560 70   

 Укупно А:  23  805    15  525    10  300    48   1630   

 

Напомена:*) *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 
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    ПРВИ РАЗРЕД    ДРУГИ РАЗРЕД    ТРЕЋИ РАЗРЕД     УКУПНО  

 
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Разредно часовна настава 

Н
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Разредно часовна настава 
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Разредно часовна настава 
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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ  ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО  НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ  

(теорија, вежбе, практична настава) 
 

                      

  Т  В  В Т  В Т В Т  В Т В Т  В Т  В 
                          

1. Познавање препарата 2   70   2   70         4   140  

2. Основе анатомије и физиологије 2   70               2   70    

3. Хигијена       2   70         2   70    

4. Прва помоћ            60             60 

5. Психологија       2   70         2   70    

6. Основе дерматологије             2   60   2   60    

7. Књиговодство             2   60   2   60    

8. Естетико обликовање фризура             2   60   2   60    

9. 
Практична настава са   

5 
 

175 60 
  

11 
 

385 
   

15 
 

450 120 
  

31 
  

1010 180 
технологијом рада 

              

                          

                          

 Укупно Б: 4  5 140 175 60 6  11 210 385 60 6  15 180 450 120 16  31 530 1010 240 

 Укупно Б:  9 315 60  17 595 60  21 630 120  47 1540 240 

 Укупно А + Б: 25  7 875 245 60 21  11 735 385 60 16  15 480 450 120 62  30 2090 1080 240 

 Укупно А + Б:  32 1120 60  32 1120 60  31 930 120  92 3170 240 

 Укупно часова:  32  1180   32  1180   31  1050  115   3410  
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ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРЕДМЕТ : СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

1. разред 

Уџбеници: Миодраг Павловић, Читанка за 1. разред, Klett  ;  Весна Ломпар, Граматика за 1. разред, Klett 

Редни 

број 

теме 

Програмски 

садржај (тема) 
Број часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Цињеви и исходи садржаја програма 

1. 

Увод у 

проучавање 

књижевног дела 

12 

Облик рада: фронтални, 

групни, индивидуални 

рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне методе, 

методе демонстрације 

Наставна средства: 

читанка, визуелна, 

аудитивна 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Увођење ученика 

у свет књижевног дела и књижевност као 

науку и  

уметност. 

Исходи:  

-разликује врсте  

уметности и њихова изражајна средства, 

објасни  

појам и функцију књижевности као 

уметности и однос књижевности и других  

уметности 

-наведе научне дисциплине које се баве 

проучавањем књижевности 

-увиђа разлику између усмене и писане 

књижевности 

-разликује књижевне родове и врсте 

-одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и 

идеју у  

књижевном делу 

-износи своје утиске и запажања о 

књижевном  

делу 

- тумачи његове битне чиниоце и вреднује 

га 
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2. 
Књижевност 

старог века 
10 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: 

читанка, визуелна, 

аудитивна. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Упознавање  

ученика са  

митологијом,  

репрезентативним делима старог века и 

њиховим  

значајем за развој европске  

културе 

Исходи:  

-објасни значај митологије  

за античку књижевност и развој европске 

културе 

-наведе имена аутора, називе обрађених 

дела и  

класификује их по културама 

којимаприпадају,  

књижевним родовима и врстама 

-објасни универзалне поруке књижевности 

старог  

века 

3. 
Средњовековна 

књижевност 
11 

Облик рада: фронтални, 

групни, индивидуални 

рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: 

читанка, аудитивна, 

визуелна. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Упознавање са  

споменицима  

јужнословенске културе, развојем писма и 

језика, делима средњовековне  

књижевности 

Исходи:  

-наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе,језик, писмо и век 

у ком су настали 

-именује ауторе и дела 

-разуме поетику жанрова средњовековне 

књижевности 

-лоцира обрађене текстове у историјски 

контекст 
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-објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу 

4. 
Народна 

књижевност 
11 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

Наставна средства: 

читанка, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Указивање на  

народну књижевност као израз 

колективног  

мишљења и осећања,  

ризницу народних  

обичаја, чувара моралног и  

националног кодекса. 

Исходи:  

-разликује лирске, епске и лирско-епске 

песме 

-уочи одлике усмене уметности речи  

(колективност,варијантност, 

формулативност) 

-процењује етичке вредности изнете у 

делима  

народне књижевности 

-тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, 

сиже,  

композицију и поруке у одабраним делима 

-упореди уметничку интерпретацију 

стварности и историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
11 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

Наставна средства: 

читанка, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Упознавање са поетиком 

хуманизма и ренесансе, њеним 

најзначајним представницима и 

књижевним делима 

Исходи: 

-наведе најзначајније представнике и 

њихова дела 
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-објасни значење појмова хуманизам и 

ренесанса 

-наводи и на обрађеним делима образлаже 

одлике  

епохе 

-упореди вредности  

средњег века 

са вредностима  

хуманизма и ренесансе 

6. 
Барок и 

класицизам 
6 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

Наставна средства: 

читанка, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Упознавање са поетиком барока и 

класицизма, представницима и књижевним 

делима 

Исходи: 

-наведе најзначајније представнике и 

њихова дела 

-на обрађеним делима наводи одлике епохе 

7. Лектира  5 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

Наставна средства: 

читанка, лектира, лап 

топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Упознавање ученика са 

одабраном лектиром 

Исход: 

-изнесе своје утиске о прочитаним делима  

-анализира и интерпретира дело 

 

 

8. Језик 25 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

Наставна средства: 

читанка, лектира, лап топ 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике 

Циљеви: Указивање на  

проучавање језика као  

система, упознавање са  

његовом функцијом, 

друштвеном  

условљеношћу и историјским развојем 

Исходи:  
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-објасни функцију језика и појам језичког 

знака 

-разуме природу модерног књижевног  

(стандардног) језика 

-наведе фазе развоја књижевног језика до 

19. века 

-наведе дисциплине које се баве 

проучавањем  

језичког система 

9. 
Култура 

изражавања 
14 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

Наставна средства: 

читанка, лектира, лап 

топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, 

анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их 

Циљеви: Оспособљавање  

ученика да користе различите облике 

казивања  

и функционалне стилове 

Исходи: 

-опише стања, осећања, расположења, 

изрази  

ставове, донесе закључке у усменом и 

писаном  

изражавању 

-разликује функционалне стилове 

-препозна и примени одлике разговорног и  

књижевноуметничког функционалног 

стила 

попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и  

слично у складу са језичком нормом 
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Српски језик и књижевност 

2. разред 

Уџбеници: Миодраг Павловић, Читанка за 2. разред, Klett 

Весна Ломпар, Граматика за 2. разред, Klett 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1. Просветитељство 5 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације. 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање са  

европским културним,  

духовним и мисаоним  

тенденцијама 17. и 18. 

века и њиховим  

утицајима на српску  

књижевност 

Исходи: 

-наведе особености  

просветитељства и 

њихове представнике у  

књижевности 

-препозна на обрађеним 

делима одлике  

просветитељства 

-објасни значај 

Доситејевог рада за 

српску културу и 

књижевност 

-направи паралелу у 

обради истих мотива у  

европској и српској 

књижевности 

2. Романтизам 32 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Циљеви: Упознавање са  

поетиком романтизма,  

представницима  
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Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

и делима европске и  

српске  

књижевности 

Исходи: 

-наведе представнике 

романтизма и њихова 

дела 

-уочава и образлаже 

одлике романтизма 

-изнесе свој суд о 

књижевним делима 

користећи стечена знања 

и сопствена запажања 

-препозна и усвоји 

вредности националне  

културе 

-разуме/поштује 

културне вредности  

других народа 

3. Реализам 30 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање са 

поетиком реализма, 

представницима и 

делима европске и 

српске књижевности 

Исходи: 

-наведе представнике 

правца и њихова дела 

-дефинише одлике 

реализма и препозна их 

на обрађеним 

књижевним делима 
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-тумачи уметнички свет 

и стваралачке поступке  

у структури обрађених 

дела 

4. Лектира 5 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање 

ученика са одабраном 

лектиром 

Исход: 

-изнесе своје утиске о 

прочитаним делима  

-анализира и 

интерпретира дело 

5. Језик 20 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне 

Наставна средства: читанка, 

лектира, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: 

Систематизовање знања 

о врстама речи,њиховим 

облицима и основним 

правилима грађења речи 

Исходи: 

-одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

-употреби у усменом и 

писаном изражавању  

облике речи у складу са 

језичком нормом 

препозна просте, 

изведене и сложене речи 

препозна основне 

принципе творбе речи 
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6. Култура изражавања 13 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне 

Наставна средства: читанка, 

лектира, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: 

Оспособљавање ученика 

да теоријска знања из 

граматике и правописа  

примењује у усменом и  

писаном изражавању у  

складу са језичком 

нормом,  

-оспособљавање  

ученика да користе  

различите облике 

казивања и 

функционалне стилове 

Исходи: 

изражава размишљања и 

критички став према  

проблемима и појавама 

које намећу књижевни  

текстови али су и део 

свакодневног живота 

-примени одлике 

административног стила 
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Српски језик и књижевност 

3. разред 

Уџбеници: Зона Мркаљ, Љиљана Бајић, Читанка за 3. разред, Klett 

Весна Ломпар, Граматика за 3. разред, Klett 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. Модерна 25 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање са  

основним одликама  

модерне, представницима  

и њиховим делима 

Исходи: 

наведе одлике правца, 

представнике и њихова  

дела 

-анализира одабрана дела 

- износи запажања и 

ставове 

2. Међуратна и ратна књижевност 30 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање 

ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима 

Исходи: 

-наведе одлике праваца, 

представнике и њихова 

дела, анализира одабрана 

дела, износи запажања и 

ставове 
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3. Лектира 5 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање 

ученика са одабраном 

лектиром 

Исход: 

-изнесе своје утиске о 

прочитаним делима  

-анализира и интерпретира 

дело 

 

4. Језик 20 

Облик рада: фронтални, 

групни, рад у паровима, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне, методе 

демонстрације 

Наставна средства: читанка, 

лектира, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Упознавање  

ученика са основама  

лексикологије. 

Систематизовање знања о 

синтакси. 

Исходи: 

-препозна и одреди 

вредност лексеме 

наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, 

жаргона... 

-одреди синтаксичке 

јединице у реченици 

препозна типове зависних, 

независних реченица и 

напоредних конструкција 

5. Култура изражавања 10 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: 

монолошко-дијалошке, 

текстуалне. 

Наставна средства: читанка, 

лектира, лап топ. 

Слушање, уочавање, 

упоређивање, анализирање, 

разговор. 

Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике, мотивише их 

Циљеви: Оспособљавање 

ученика да теоријска 

знања  

из граматике и правописа 

примењују у  

усменом и писаном  

изражавању 

Оспособљавање  



1616 
 

ученика да користе  

различите облике 

казивања и функционалне 

стилове ( публицистички 

стил) 

 

Исходи: 

-износи став, користи 

аргументе и процењује  

опште и сопствене 

вредности у усменом и  

писаном изражавању 

-примени одлике 

новинарског стила 

 

 

 

ПРЕДМЕТ  :  EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Мушки и женски фризер, први разред 

Разред и смер 

Уџбеници: Real Life Elementary – Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle;   Издавач: Акроноло  2010. 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1  

Уводни час 

1 -Фронтални рад 

-Монолошки и дијалошки 

-Књига, радна свеска, цд 

плејер 

Слушање, постављање 

питања, одговарање на 

питања, дискусија 

Упознавање ученика с 

наставним планом и 

програмом и начином 

рада, шта они могу да 

очекују у новој школи и 

шта се од њих очекује 
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2  

Понављање градива из основне 

школе 

9 -Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Наставни листићи 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту, 

попуњавање задатака, 

дискусија,  вежбање 

изговора 

Ученици ће се: 

 - подсетити основних 

граматичких јединица 

из основне школе 

- обновити вокабулар 

и изговор 

- почети да се 

навикавају на 

наставника и на рад у 

средњој школи 

3  

Садашње време 

17 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и пишу 

о свакодневној рутини, 

о чињеничном стању, о 

привременим 

активностима и о 

тренутним 

активностима. Притом 

ће обрађивати и теме 

као што су 

комуникација, животни 

стилови, школовање...  

4  

Прошло време 

16 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и 

пишу о догађајима 

који су се одиграли у 

прошлости. Притом ће 

обрађивати и теме као 

што су хероји, успех, 

историјски догађаји... 
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5  

Придеви 

12 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и 

пишу о поређењу 

ствари, људи, 

животних стилова... 

Притом ће обрађивати 

и теме као што су 

породица, спорт, 

изазови... 

6  

Стручне теме 

15 -Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Наставни листићи 

- цд плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решавање 

задатака, дискусија,  

вежбање изговора 

Ученици ће научити 

речи и изразе за косу, 

њену дужину, боју и 

текстуру; основне 

фризерске 

инструменте; основну 

комуникација са 

муштеријом у 

фризерском салону. 

 

 

Мушки и женски фризер, други разред 

 

Уџбеници: Real Life Elementary – Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle;   Издавач: Акроноло  2010. 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1  

Уводни час 

1 -Фронтални рад-

Монолошки и дијалошки 

-Књига, радна свеска, цд 

плејер 

Слушање, постављање 

питања, одговарање на 

питања, дискусија 

Упознавање ученика с 

наставним планом и 

програмом и начином 

рада 
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2  

Модални глаголи 

14 - Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални-

Монолошки, дијалошки 

- Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд- Интерактивна 

табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и пишу о 

стварима које умеју или 

не умеју да ураде, које 

би могли или не би 

могли да ураде... Притом 

ће обрађивати и теме као 

што су прославе, 

планови... 

3  

Бројиве и небројиве именице, 

количина и број 

14 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и пишу 

о бројивим и 

небројивим именицама, 

количини и броју. 

Притом ће обрађивати и 

теме као што су храна, 

новац...  

4  

Изражавање будућег времена, 

намера, планова, предвиђања и 

обећања 

14 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и 

пишу о предвиђањима, 

плановима за 

будућност, намерама... 

Притом ће обрађивати 

и теме као што су 

будућност и 

технологија, очување 

животне средине, 

временска прогноза... 

5  

Први и други кондиционал 

10 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 
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-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

слушају, читају и 

пишу у првом и 

другом 

кондиционалу... 

Притом ће обрађивати 

и теме као што су 

технологија, изазови... 

6  

Стручне теме 

17 -Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Наставни листићи 

- цд плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решавање 

задатака, дискусија,  

вежбање изговора 

Ученици ће поновити 

речи и изразе за косу, 

њену дужину, боју и 

текстуру; основне 

фризерске 

инструменте; основну 

комуникација са 

муштеријом у 

фризерском салону, 

основне технике 

шишања и фенирања, 

основне појмове 

везано за фарбање и 

нијансирање косе.  

 

Мушки и женски фризер, трећи разред 

Разред и смер 

Уџбеници: Real Life Elementary – Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle;   Издавач: Акроноло  2010. 
 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања садржаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Циљеви и исходи 

садржаја програма 

1  

Уводни час 

1 -Фронтални рад 

-Монолошки и дијалошки 

-Књига, радна свеска, цд 

плејер 

Слушање, постављање 

питања, одговарање на 

питања, дискусија 

Упознавање ученика с 

наставним планом и 

програмом и начином 

рада 
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2  

Сложена реченица: номинална, 

релативна, адвербијална  

9 - Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и пишу 

користећи номиналне, 

релативне и 

адвербијалне реченице... 

Притом ће обрађивати 

теме као што су 

образовање, запослење... 

3  

Чланови  

11 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и пишу 

користећи одређени и 

неодређени члан. 

Притом ће обрађивати и 

теме као што су 

географски појмови, 

филмови, књиге ...  

4  

Заменице, укључујући One, some, 

somebody, someone, something; any, 

anybody, anyone, anything 

10 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и 

пишу користећи 

неодређене заменице... 

Притом ће обрађивати 

теме као што су здрава 

и нездрава храна, 

слободно време... 

5  

Герунд, предлози, везници 

9 Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

 

-Уџбеник, радна свеска, цд 

плејер, цд 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решаавање 

задатака, постављање 

питања и одговарање, 

дискусија,  вежбање 

изговора, писање 

Ученици ће бити у 

стању да причају, 

слушају, читају и 

пишу користећи 

герунд, везнике, 

предлоге... Притом ће 
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- Интерактивна табла обрађивати теме као 

што су спорт, хоби, 

авантуре, путовања... 

6  

Стручне теме 

20 -Фронтални, групни, рад у 

паровима, индивидуални 

-Монолошки, дијалошки 

-Наставни листићи 

- цд плејер, цд 

- Интерактивна табла 

Читање, рад на тексту,  

слушање, решавање 

задатака, дискусија,  

вежбање изговора 

Ученици ће бити у 

стању да читају и 

разумеју упутства за 

фризерске процедуре 

шишања, фенирања, 

фарбања, тонирања, 

разумеће упуства за 

поједине фризерске 

препарате, научиће 

учтиву комуникацију 

између фризера и 

муштерије на 

енглеском језику. 

 

 

ПРЕДМЕТ : ИСТОРИЈА  

 

I-4, фризер 

Уџбеници: Данило Шаренац, Историја за први разред трогодишњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2015. год. 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Циљеви и исходи 

садржаја програма 

1. 

 
Српски народ и српске земље у 

праисторији и старом веку 
6 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Разговор са ученицима, ппт 

презентација, понављање 

заједничким радом на часу,  

Упознавање ученика са 

постојањем живота и 

народа који су живели 

на простору Србије у 

праисторији и Старом 

веку. Препознавање 

различитих начина 
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живота и различитих 

народа на територији 

Србије током 

праисторије и Старог 

века. 

2. 

Српске средњовековне државе (Од 

досељавања на Балкан до османских 

освајања – Властимировићи, 

Војислављевићи, Немањићи, 

Лазаревићи, Бранковићи...) 

24 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Понављање на часовима 

понављања и контролни 

задатак из области Српска 

средњовековна државар 

Уочавање битних 

догађаја и процеса у 

развоју Србије и 

уочавање узрочно – 

последичних веза тих 

догађаја. Уочавање и 

развијање моралних, 

патриотских и естетских 

вредности код ученика. 

3.  
Српски народ под туђинском влашћу 

(од 1459. до 1804. године) 
5 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Понављање на часовима 

понављања. 

Уочавање битних 

догађаја и код српског 

народа ван своје матице 

и уочавање узрочно – 

последичних веза тих 

догађаја. Уочавање и 

развијање моралних, 

патриотских и естетских 

вредности код ученика. 

4.  

Стварање нововековне српске и 

црногорске државе (1804 – 1914. 

године) и живот срспког народа у 

Хабзбуршкој монархији и 

Османском царству од почетка 19. 

века до Првог светског рата 

22 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Гледање филмова о 

владавини Карађорђевића и 

Обреновића. Понављање на 

часовима понављања. 

Уочавање битних 

догађаја и процеса у 

развоју Србије и Црне 

Горе и уочавање 

узрочно – последичних 

веза тих догађаја. 

Уочавање и развијање 

моралних, патриотских 

и естетских вредности 

код ученика 
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5. 
Србија и Црна Гора у Великом 

рату 
10 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Гледање филма о учешћу 

српске војске и српског 

народа у Првом светском 

рату. Понављање на 

часовима понављања. 

Уочавање узрочно – 

последничних веза пре и 

током Првог светског 

рата. Схватање значаја 

српске жртве ради 

победе савезника и 

стварање будуће 

заједничке државе 

Јужних Словена. Уочити 

хуманитарни рад и 

жртву медицинских 

сестара и доктора током 

рата. 

6. Краљевина СХС / Југославија 10 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Понављање на часовима 

понављања. Контролни 

задатак из области Први 

светски рат и период 

између два рата 

Уочавање битних 

процеса и значајних 

друштвених промена у 

првој јужнословенској 

држави. Схватање 

значаја заједничког рада 

и толеранције ради 

опстанка државе.  

7. Југославија у Другом светском рату 10 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Понављање на часовима 

понављања. Контролни 

задатак из области Други 

светски рат. 

 

Схватање битних 

карактеристика рата на 

подручју Југославије, 

особености рата на овом 

подручју као и допринос 

српског и осталих 

јужнословенских народа у 

победи над фашизмом. 
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8. Социјалистичка Југославија 10. 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Понављање на часовима 

понављања.  

Схватање разлика у 

државном и друштвеном 

уређењу социјалистичке 

Југославије у односу на 

Краљевину СХС / 

Југослваију и садашњу 

срспку државу. Схватити 

начин функционисања 

држава и разлоге распада 

последње заједничке 

јужнословенске државе. 

9. 

Распад југословенске федерације и 

стварање националних држава на 

територији Југославије 

8 

Фронтални рад, 

илустративно – 

демонстративна, 

монолошка и дијалошка 

метода 

Ученици преко ппт 

презентација излажу 

градиво, наставник 

допуњује и на крају часова 

оцењује њихов рад. 

Понављање на часовима 

понављања. Годишње 

понављање на последњим 

часовима 

Ученици треба да схвате 

како су јачање 

национализма, неслога и 

верска и национална 

нетолеранција довеле до 

распада социјалистичке 

Југославије и стварања 

више националних држава, 

територијално мањих и 

економски слабијих. 
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ПРЕДМЕТ:   ГЕОГРАФИЈА 

 

Разред и смер: __I РАЗРЕД, ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР  

 

Уџбеници: Географија – уџбеник за први или други разред средње школе; аутор: Мирко Грчић: Завод за уџбенике- Београд 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 

Број 

часова 

Начин и 

поступци 

остваривања 

садржаја 

програма 

Врсте активности у образовно-васпитном раду 
Циљеви и исходи садржаја 

програма 

1. Увод 2 

Активности 

ученика и 

наставника су 

дефинисане 

циљевима и 

задацима 

наставе 

географије 

коришћење савремених електронских 

помагала,аналогних и  дигиталних 

географских карата различитог размера и 

садржаја 

коришћење информација са Интернета  

коришћење интерактивних метода рада 

коришћење основне  литературе уз употребу 

савремених технологија за презентовање 

користити географске и историјске карте 

опште и тематске 

коришћење писаних извора информација 

(књиге, статистички подаци, часописи...) 

Методе 

излагања,интерактивна,дијалошка,монолошка, 

самостални и групни радови 

Циљ наставе географије 

је стицање нових знања и 

развијање географског логичког 

мишљења о савременим 

друштвено географским појавама, 

процесима и законитостима, као и 

усвајање општих и посебних знања 

о светској привреди и разумевање 

савремене светске стварности и 

њених фундаменталних веза са 

становништвом и природном 

средином. 

Користећи претходно стечена 

знања и умења ученика, друштвена 

географија омогућава разумевање 

друштвено географских 

специфичности савременог света и 

доприноси развијању ученичких 

способности за функционално 

посматрање, класификацију и 

систематизацију географских 

знања 

2. Становништво, 

религија и култура 

20 

3. Насеља 6 

4. Политичке и 

економске 

карактеристике 

савременог света 

42 
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ПРЕДМЕТ : МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Разред и смер:други разред, смер: Мушко-женски фризер 

 

Уџбеници: СОЊА МАРИНКОВИЋ„Музичка уметност за стручне школе“Београд: Завод за уџбенике. 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1. Појам и улога музике у друштву 1 
вербални облик рада – рад у 

паровима 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о појму 

музике 

2. Музика старог и средњег века 1 фронтални облик рада 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања омузици 

старог и средњег века 

3. 
Музичка уметност у доба хуманизма 

и ренесансе 
1 

 

фронтални облик рада 
монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о добу 

хуманизма и ренесансе 

4. Музички барок 1 

 

фронтални облик рада 
монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања 

омузичком правцу барок 

5. Јохан Себастијан Бах 1 

 

фронтални облик рада 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о Баху 

6. Георг Фридрих Хендл 1 

 

фронтални облик рада 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о 

Хенделу 

7. Утврђивање градива 1 

 

фронтални облик рада 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 
Провера знања 

8. Опера у бароку 1 

 

фронтални облик рада 
монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 
Стицање знања о опери 
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9. Музички класицизам 1 

 

фронтални облик рада 
монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о 

класицизму 

10. 
Хајдн – творац симфоније, концерта 

и сонате 
1 

 

фронтални облик рада 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 
Проширивање знања 

11. Волфганг Амадеус Моцарт 1 

 

фронтални облик рада 
монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о  

Моцарту 

12. Лудвиг Ван Бетовен 1 

 

фронтални облик рада 

монолошки, 

демонстративни, дијалошки 

метод рада 

Стицање знања о 

Бетовену 

 

 

ПРЕДМЕТ  :  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

II, Мушки фризер, Женски фризер 

Уџбеници:Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе (Видосава Галовић/Бранка Гостовић) 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Циљ Посматрање, 

показивање, описивање, 

анализа и исходи 

садржаја програма 

1 

Увод –упознавање са планом и 

програмом рада 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Схватити  историјско 

уметнички контекст 

дела, настајање у 

времену и простору, 

форму изражавања 

социјалних, економских 

и културних особености 

епохе у којој је настало, 

усвојити историјска 
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знања и теоријске 

поставке које ће 

омогућити разумевање 

дела и његово схватање 

као услова за 

упознавање са 

најзначајнијим 

уметницима код нас 

2 Уметност Праисторије 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати почетке 

развоја уметности, 

схватити основне 

појмове из уметности 

праисторије, препознати 

одлике првих 

уметничких дела 

3 
Уметност Месопотамије и старог 

Египта 
1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развоја 

уметности источних 

цивилизација, схватити 

основне појмове из 

уметности ове епохе 

4 Уметност Старе Грчке 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

уметности античког 

периода као основ 

развоја наше културе и 

цивилизације, схватити 

основне појмове из 

уметности овог периода 

5 Уметност Старог Рима 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој културе 

старог Рима и његов 

значај за развој читавог 

света, схватити основне 

појмове из уметностииз 

ове епохе, препознати 
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одлике уметничких дела 

6 Обнављање градива 1 
Разговор 

 

Дијалог између професора 

и ученика 

Проверити и оценити 

знања ученика 

7 Ранохришћанска уметност 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој културе 

у раном хришћанству и 

његов значај за 

развојрелигије, схватити 

основне појмове из 

уметностииз ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

8 Уметност Византије 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

Византије и њен значај 

за развој уметности на 

нашем тлу, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

9 Аја Софија 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати архитектонске 

нацрте, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

10 Уметност Романике 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

Романике, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

11 Уметност Готике 1 
Излагање, разговор, 

илустративно-

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој Готике, 

схватити основне 
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демонстративни 

метод 

 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

12 Катедрала Нотр дам у Паризу 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати архитектонске 

нацрте, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

13 Рана ренесанса 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

ренесансне уметности и 

њезину повезаност са 

античким периодом, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

14 Висока ренесанса 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

ренесансне уметности и 

њезину повезаност са 

античким периодом, као 

и значај за развој 

човечанства и уметност 

новог доба схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе,  

15 Леонардо да Винчи 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознавање са 

најважнијим делима 

уметника , анализа и 

револуционарност 

сваког дела 

16 Микеланђело Буанароти 1 
Излагање, разговор, 

илустративно-

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознавање са 

најважнијим делима 
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демонстративни 

метод 

 

уметника , анализа и 

револуционарност 

сваког дела 

17 Маниризам 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

Маниризма, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

18 

Стилске одлике барокне уметности и  

средишта процвата 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој Барока, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

19 

Архитектура и скулптура барока у 

Италији – Лоренцо Бернини 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

архитектуре и скулптуре 

Барока у Италији, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

20 

Сликарство барока у Италији –  

Микеланђело Каравађо 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознавање са 

најважнијим делима 

уметника , анализа и 

револуционарност 

сваког дела 

21 

Уметност барока у Шпанији – Дијего 

де Силва и Веласкез 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознавање са 

најважнијим делима 

уметника , анализа и 

револуционарност 

сваког дела 
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22 Барок у Холандији - Рембрант  

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознавање са 

најважнијим делима 

уметника , анализа и 

револуционарност 

сваког дела 

23 Обнављање градива 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

Писмена провера 
Проверити и оценити 

знања ученика 

24 Барок у Србији 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој Барока 

у Србији, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

25 
Опште одлике уметности 

Неокласицизма 
1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

Неокласицизма, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

26 Опште одлике уметности Реализма 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

Реализма, схватити 

основне појмове из 

уметности из ове епохе, 

препознати одлике 

уметничких дела 

27 
Уметност неокласицизма. 

Романтизма и Реализма – 
1 

Излагање, разговор, 

илустративно-
Писмена провера 

Проверити и оценити 

знања ученика 
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утврђивање градива 

 

демонстративни 

метод 

28 Ликовна уметност двадесетог века 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој ликовне 

уметности двадесетог 

века, схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

29 Модерна уметност  1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој 

Модерне  уметности 

двадесетог века, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 

30 Постмодерна уметност 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој Пост-

модерне  уметности 

двадесетог века, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, одлике  

31 Уметност двадесет првог века 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа 

Упознати развој  

уметности 

двадесетпрвог века, 

схватити основне 

појмове из уметности из 

ове епохе, препознати 

одлике уметничких дела 
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 Стрип и анимирани филм 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа и 

практичан рад 

Упознати ученике са 

првим корацима 

анимације и стрип 

цртежа 

32 

Стрип – наставак, довршавање и 

естетска процена радова 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа и 

практичан рад 

Упознати ученике са 

првим корацима 

анимације и стрип 

цртежа 

33 

Фотографија и фотомонтажа – 

самостално ликовно изражавање 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа и 

практичан рад 

Упознати ученике са 

првим корацима 

фотографије 

34 

Естетска процена радова насталих у 

току школске године, одабир и 

опремање за школску изложбу 

 

1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Посматрање, показивање, 

описивање, анализа и 

практичан рад 

Стицање знања о 

основним врстама 

психичких процеса, 

особина и стања и увид 

у општа питања развоја 

и структуре динамике 

личности ради бољег 

схватања себе и других 

људи са којима ће 

ученици долазити у 

контакт у процесу рада 

35 Закључивање оцена 1 

Излагање, разговор, 

илустративно-

демонстративни 

метод 

 

Разговор између професора 

и ученика 

Оцењивање знања 

стеченог током целе 

школске године 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Годишњи фонд часова: 70 

Разред:       

 
ПРВИ 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода  

 Унапређивање и 

очување здравља; 

 Утицај на правилно 

држање тела 

(превенција  

постуралних 

поремећаја); 

 Препозна везе између 

физичке активности и 

здравља; 

 Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и 

кретања у професији за 

коју се школује и уочи оне, 

које могу имати негативан 

утицај на његов раст, 

развој; 

 Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, 

које ће превентивно 

утицати на могуће 

негативне утицаје услед 

рада у одабраној 

професији;  

 Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

 Вежбе из корективне гимнастике; 

 Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

 Током реализације часова 

физичког васпитања 

давати информације о 

томе које вежбе позитивно 

утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на 

карактеристике њихове 

професије, а које 

негативно утичу на 

здравље; 

 Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 
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 Развој 

моторичких и 

функционалн

их 

способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

 Развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности и 

теоријских знања 

неопходних за 

самостални рад на 

њима;  

 

 Именује  моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

 Примени адекватна 

средства (изводи вежбе) за 

развој и усавршавање 

моторичких способности 

из: вежби обликовања, 

атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара 

за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

 Трчање на 60 м и 100 м; 

 Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

 Вежбе растезања (број понављања 

и издржај у крајњем положају), 

 Полигони спретности и окретности 

и спортске игре; 

 Аеробик; 

 
 

оптерећени у редовном 

образовању практичном и 

теоријском наставом од 

осталих ученика. Због тога 

је физичко васпитање, у 

овим школама, значајно за 

активан опоравак ученика, 

компензацију и  

релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. 

Теоријска знања из 

области физичких 

активности су од великог 

значаја за укупним 

бављењем физичким 

вежбама. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 

часа) 

 мерење и тестирање (8 

часова) 

 практична настава (58 

часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се не дели  

приликом реализације; 

Настава се изводи 

фронтално и по групама, у 

зависности од карактера 

методске јединице која се 

реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за 

вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је 

индивидуалан. 

 Усвајање 

знања, умења 

и вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

 Атлетика 

 

 

 

 

 

 Спортска 

гимнастика: 

     (Вежбе на  

     справама и 

тлу) 

 

 

 Стицање 

моторичких умења 

(вештина) и 

теоријских знања 

неопходних за за 

њихово усвајање; 

 Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

 Формирање 

позитивних 

психосоцијалних 

образаца 

понашања; 

 Примена стечених 

умења, знања и 

навика у 

свакодневним 

условима живота и 

рада; 

 Естетско 

изражавање 

покретом и 

 Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

 Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на 

справама и тлу) које 

поседују вештину, технику 

и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

 Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 

 Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно  да 

активно учествује у 

процесу наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

 АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

-100 m ученици и ученице;  

-800 m ученици и ученице   

-штафета 4 x 100 m ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интензитетом и 

различитим темпом  у трајању од 5 до 10  

min.  

Крос: јесењи и пролећни    

-800 m ученице,  

-1000 m ученици. 

Скокови:  

 Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником 

Бацања:  
Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 kg  , ученици 5 kg). 
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доживљавање 

естетских 

вредности покрета 

и кретања; 

 Усвајање етичких 

вредности и 

подстицање 

вољних особина 

ученика; 

 Повезивање 

моторичких 

задатака у целине; 

Увођење ученика у 

организовани 

систем припрема за 

школска 

такмичења, игре, 

сусрете и 

манифестације; 

 

 Развијање 

елемената ритма у 

препознавању 

целина:  рад-одмор; 

напрезање-

релаксација; 

убрзање-

успоравање; 

 Избор спортских 

грана, спортско-

рекреативних или 

других кретних 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање;  

 

спортске активности; 

 Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто 

сагледава (детектује) 

позитивне карактеристике 

физичке и спортске 

активности - њихове 

позитивне утицаје на 

здравље, дружење и добро 

расположење; 

 Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и 

буде свестан да је 

физичким, односно 

спортским активностима 

могуће предупредити 

негативне утицаје; 

 Комуницира путем 

физичких односно 

спортских активности са 

својим друговима и ужива 

у дружењу и контактима; 

 Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за 

учење и практичан рад са 

физичким  односно 

спортским активностима и 

правилном исхраном; 

 самостално бира физичку, 

односно спортску 

активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи  

 Објасни да покрет и 

кретање, без обзира на то 

којој врсти 

физичке,односно спортске 

активности припада, има 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.      

  

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

  Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи и 

напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

способности и претходно стечених 

умења ученика. 

1. Вежбе на тлу  

    За ученике и ученице: 

-  вага претклоном и заножењем и спојено, 

одразом једне ноге колут напред; 

-  став на шакама, издржај, колут напред; 

- два повезана премета странце удесно и 

улево; 

-  за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180
0  

и доскоком на обе ноге 

(„рондат“) 

2.  Прескок 
   За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 

-  разношка 

-  за напредни ниво: склонка 

3. Кругови  
   За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, вучењем 

вис узнето, спуст у вис предњи. 

   За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у 

згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис 

стојећи 

 

Место реализације 

наставе 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

или у сали, истовремено 

са практичном наставом; 

 Практична настава 

реализује се на 

спортском вежбалишту 

(сала, спортски отворени 

терени, базен, 

клизалиште, 

скијалиште).  

 

 

 

 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

 Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). 

Наставнику физичког 

васпитања је остављено 

да, зависно од потреба, 

прецизира трајање 

сваког циклуса, као и 

редослед њиховог 

садржаја.  

 

Садржај циклуса је: 

- за проверу нивоа знања 

на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један 
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своју естетску компоненту 

(лепота извођења, лепота 

доживљаја); 

 Ужива у извођењу покрета 

и кретања; 

 Наводи основне 

олимпијске принципе и 

примењује их на школским 

спортским такмичењима и 

у слободном времену; 

 Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде 

истрајан је у својим 

активностима. 

 Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

 Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења   

 

4. Разбој 

              За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок са 

окретом за 180
0
 (окрет према притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

 За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

-  наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом 

за 90
0
 (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

    За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок замахом 

у заножење (зањихом). 

6. Греда  
    За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90
0
, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок 

пруженим телом (чеоно или бочно у 

односу на справу) 

7. Коњ са хватаљкама  

    За ученике:  

 - премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах 

улево и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

- за спорт по избору 

ученика – два; 

- за повезивање физичког 

васпитања са  животом 

и радом – један. 

 

Начин остваривања 

програма 

Садржаји програма 

усмерени су на: развијање 

физичких способности; 

спортско-техничко 

образовање; повезивање 

физичког васпитања са 

животом и радом. 

Годишњи план, програм и 

распоред кросева, 

такмичења, зимовања и 

других облика рада утврђује 

се на почетку школске 

године на наставничком 

већу, на предлог стручног 

већа наставника физичког 

васпитања. 

Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује 

редослед обраде појединих 

садржаја програма и 

циклуса. 

Часови у току недеље треба 

да буду распоређени у 

једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као 

блок часови. Настава се не 

може одржавати 

истовремено са два 

одељења ни на спортском 

терену ни у фискултурној 

сали. 
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 Спортска 

игра (по 

избору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 физичка, 

односно 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе.  

 

 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90
0
 улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења. 

Минимални образовни захтеви:  
За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде 

и двовисинског разбоја. 

 

 СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре.  

- Даље проширивање и продубљивање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје 

из спортске игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У свим разредима настава 

физичког васпитања се 

реализује одвојено за 

ученике и одвојено за 

ученице, а само у школама 

које имају по два паралелна 

објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација 

часа  

 

Праћење, вредновање и 

оцењивање  

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма  

  

Минимални образовни 

захтеви 

 Атлетика: трчање на 100 м 

за ученике  и ученице, 

трчање на 800 м за ученике 

и 500 м за ученице, скок 

удаљ, увис, бацање кугле – 

на резултат. 

 Вежбе на справама и тлу: 
За ученике: наставни 

садржаји из програма 

вежби на тлу, 

прескока, једне справе 

у упору и једне справе 
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 Стручно веће наставника физичког 

васпитања, према програму и  у складу са 

могућностима школе, организује  наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање. 

 Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче) 

 

у вису;  

За ученице: наставни 

садржаји из програма 

вежби на тлу, 

прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

 

Оквирни број часова по 

темама 

 Тестирање и провера 

савладаности стандарда 

из основне школе (6 

часова)  

 Теоријских часова (2 у 

првом и 2 у другом 

полугодишту). 

 Атлетика (12 часова) 

 Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (12 

часова). 

 Спортска игра: по 

избору школе (10 

часова) 

 Физичка активност, 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а 

по избору ученика (10 

часова). 

 Пливање (10 часова). 

 Провера знања и 

вештина (4 часа). 
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Годишњи фонд часова: 70 

Разред:  ДРУГИ 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода  

 

 Унапређивање и 

очување 

здравља; 

 Утицај на 

правилно 

држање тела 

(превенција  

постуралних 

поремећаја); 

 Препозна везе између 

физичке активности и 

здравља; 

 Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и 

кретања у професији за коју 

се школује и уочи оне, које 

могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

 Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које 

ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној 

професији;  

 Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

 Вежбе из корективне гимнастике; 

 Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

 Током реализације часова 

физичког васпитања 

давати информације о 

томе које вежбе 

позитивно утичу на 

статус њиховог 

организма, с обзиром на 

карактеристике њихове 

професије, а које 

негативно утичу на 

здравље; 

 Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 

оптерећени у редовном 

образовању практичном и 

теоријском наставом од 

осталих ученика. 

 Због тога је физичко 

васпитање, у овим 
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 Развој 

моторичких и 

функционални

х способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

 Развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности и 

теоријских знања 

неопходних за 

самостални рад 

на њима;  

 Именује  моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна 

средства и методе за њихов 

развој; 

 Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и 

окретности; 

 Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

 Трчање на 60 м и 100 м; 

 Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

 Вежбе растезања (број понављања 

и издржај у крајњем положају), 

 Полигони спретности и окретности 

и спортске игре; 

 Аеробик; 

 
 

школама, значајно за 

активан опоравак 

ученика, компензацију и  

релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. 

Теоријска знања из 

области физичких 

активности су од великог 

значаја за укупним 

бављењем физичким 

вежбама. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 

часа) 

 мерење и тестирање (6 

часова) 

 практична настава (60 

часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се не дели  

приликом реализације; 

Настава се изводи 

фронтално и по групама, у 

зависности од карактера 

методске јединице која се 

реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за 

вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је 

индивидуалан. 

 

Место реализације 

наставе 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

или у сали, истовремено 

 Усвајање 

знања, умења 

и вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

 Атлетика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

 Формирање 

позитивних 

психосоцијалн

их образаца 

понашања 

 Примена 

стечених 

умења, знања и 

навика које се 

користе у 

свакодневним 

условима 

живота и рада 

 Естетско 

истраживање 

покретом и 

доживљавање 

естетских 

вредности; 

 Усвајање 

 Кратко описати основне 

карактеристике и правила 

спортске гране атлетике, 

гимнастике и спортске гране -  

дисциплина које се уче. 

 Демонстрирати – вежбе и 

технике  атлетских 

дисциплина и вежби на 

справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

 Детаљније описати правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес, за 

коју школа има услове. 

 Објаснити због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности. 

 Ученици ће желети да се бави 

физичким, односно 

спортским активностима 

пошто ће сагледати 

 АТЛЕТИКА У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на 

развијању основних моторичких 

особина за дату дисциплину; 

 

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

-100 m ученици и ученице;  

-800 m ученици и ученице ; 

-штафета 4 x 100 m ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интензитетом и 

различитим темпом  у трајању од 5 до 10  

min.  

Крос: јесењи и пролећни    

-800 m ученице,  

-1000 m ученици. 

Скокови:  

 Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником. 

Бацања:  
Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 kg  , ученици 5 kg). 
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 Спортска 

гимнастика: 

     (Вежбе на  

     справама и 

тлу); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

етичких 

вредности и 

подстицање 

вољних 

особина 

ученика  

 Стицање и 

усавршавање 

моторичких 

знања, умећа, 

вештина, 

техника и 

навика 

предвиђених 

програмом за 

базичне 

спортске гране. 

 Повезивање 

моторичких 

задатака у 

целине, али без 

стварања 

крутих 

моторичких 

аутоматизама; 

 Увођење 

ученика у 

организовани 

систем 

припрема за 

игре, сусрете и 

манифестације; 

 

 Развијање 

елемената 

ритма 

сједињавањем 

кинетичких и 

енергетских 

елемената у 

(детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности и 

њихове позитивне утицаје на 

здравље, дружење и добро 

расположење. 

 Сагледати негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и 

свестан је да физичким, 

односно спортским 

активностима могуће је 

предупредити негативне 

утицаје 

 Путем физичких односно 

спортских активности 

комуницирати са својим 

друговима и уживати у 

дружењу и контактима. 

 Довести у везу свакодневни 

живот и способност за учење 

и практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном. 

 Објаснити да покрет и 

кретање, без обзира на то 

којој врсти физичке,односно 

спортске активности 

припадају, имају своју 

естетску компоненту(лепота 

извођења, лепота доживљаја). 

 Ученик ужива у извођењу 

покрета и кретања. 

 Ученик наводи основне 

олимпијске принципе и 

примењује их на школским 

спортским такмичењима и у 

слободном времену. 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.      

    

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

способности и претходно стечених 

умења ученика. 

1. Вежбе на тлу  

    За ученике и ученице: 

-  из упора за рукама, зибом, провлак 

згрчено напред до упора пред рукама 

(опружено); 

-  колут напред и спојено усправом до 

ваге претклоном и заножењем, издржај 

-  премет странце упором у „бољу“ страну 

и спојено, премет странце у „слабију“ 

страну 

-  за напредни ниво премет напред 

упором  

2.  Прескок 
   За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 

-  разношка 

-  за напредни ниво: склонка и прескоци 

са заножењем 

3. Кругови  
   За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

    За ученике /паралелни разбој/: 

-  из упора седећег разножно пред рукама, 

прехватом напред и дизањем склоњено 

став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза 

бутина, сножити и зањихом саскок. 

са практичном 

наставом; 

 Практична настава 

реализује се на 

спортском вежбалишту 

(сала, спортски 

отворени терени, базен, 

клизалиште, 

скијалиште).  

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

 Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). 

Наставнику физичког 

васпитања је остављено 

да, зависно од потреба, 

прецизира трајање 

сваког циклуса, као и 

редослед њиховог 

садржаја.  

 

Садржај циклуса је: 

- за проверу нивоа знања 

на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе 

на справама и тлу - 

један 

- за спорт по избору 

ученика – два; 

- за повезивање 

физичког васпитања са  

животом и радом – 

један. 
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целине: рад-

одмор; на-

презање-

релаксација; 

убрзање-успо-

равање; 

 Избор 

спортова, 

односно 

спортско-

рекреативних 

или других 

кретних 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање.  

 

.  

 

 

 Препознаје нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, истрајан је у 

својим активностима. 

 Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, 

рекреира се и бави се 

спортом.  

 

 За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према  н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до виса 

лежећег на н/п, прехват (може 

разноручно) на н/п до упора јашућег; 

премах одножно предножном (уназад) до 

упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у упр предњи, 

премах одножно једном ногом до упора 

јашућег; премах одножно заножном до 

упора стражњег; саскок саседом 

(замахом ногама унапред). 

5. Вратило 

    За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом 

ногама уназад (зањихом) саскок увито 

6. Греда  
    За ученице /висока греда/: 

-  залетом и суножним одскоком наскок 

у упор чучећи; окрет за 90
0
 усправ у 

успон, окрет за 180
0
, лагано трчање на 

прстима, скок са променом ногу, кораци 

у успону до краја греде; саскок згрчено 

(бочно у односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама  

    За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно 

левом, коло заножно десном. 

Школско такмичење (одељење, школа): 

актив наставника физичког васпитања 

бира справе на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења. 

 

 

Начин остваривања 

програма 

 

   Садржаји програма 

усмерени су на: развијање 

физичких способности; 

спортско-техничко 

образовање; повезивање 

физичког васпитања са 

животом и радом. 

   Годишњи план, програм 

и распоред кросева, 

такмичења, зимовања и 

других облика рада 

утврђује се на почетку 

школске године на 

наставничком већу, на 

предлог стручног већа 

наставника физичког 

васпитања. 

Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује 

редослед обраде појединих 

садржаја програма и 

циклуса. 

   Часови у току недеље 

треба да буду распоређени 

у једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као 

блок часови. Настава се не 

може одржавати 

истовремено са два 

одељења ни на спортском 

терену ни у фискултурној 

сали. 

    У свим разредима 

настава физичког 

васпитања се реализује 

одвојено за ученике и 
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 Спортска игра 

(по избору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физичка, 

односно 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе  

 

 

 

Минимални образовни захтеви:  
За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде 

и двовисинског разбоја. 

 

   

 СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре.  

- Даље проширивање и продубљивање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје 

из спортске игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одвојено за ученице, а само 

у школама које имају по 

два паралелна објекта за 

физичко васпитање 

дозвољена је истовремена 

реализација часа  

 

Праћење, вредновање и 

оцењивање  

   Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, 

мерења и вредновања 

ефеката у физичком 

васпитању – стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у спортским 

играма  

  

Минимални образовни 

захтеви 

 Атлетика: трчање на 100 

м за ученике  и ученице, 

трчање на 800 м за 

ученике и 500 м за 

ученице, скок удаљ, увис, 

бацање кугле – на 

резултат. 

 Вежбе на справама и 

тлу: 
За ученике: наставни 

садржаји из програма 

вежби на тлу, 

прескока, једне 

справе у упору и 

једне справе у вису;  
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 Стручно веће наставника физичког 

васпитања, према програму и  у складу са 

могућностима школе, организује  наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање 

 

За ученице: наставни 

садржаји из програма 

вежби на тлу, 

прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

 

Оквирни број часова по 

темама 

 Тестирање и провера 

савладаности стандарда 

из основне школе (6 

часова)  

 Теоријских часова (2 у 

првом и 2 у другом 

полугодишту). 

 Атлетика (12 часова) 

 Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (12) 

часова. 

 Спортска игра: по 

избору школе(12 

часова) 

 Физичка активност, 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а 

по избору ученика (10 

часова). 

 Пливање (10 часова). 

 Провера знања и 

вештина (4 часа). 

 

ПОСЕБНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Из фонда радних дана и за 

извођење редовне наставе 

школа у току школске 

године организује: 

- Два целодневна излета са 

пешачењем 
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- I разред до 12км (укупно у 

оба правца); 

- II разред до 14 км (укупно 

у оба правца); 

- III разред do 16  

km(укупно у оба правца); 

 

- Два кроса: јесењи и 

пролећни 

- Стручно веће наставника 

физичког васпитања 

утврђује програм и 

садржај излета, и дужину 

стазе за кросеве, према 

узрасту ученика. 

 

Школа организује и 

спроводи спортска 

такмичења, као јединствени 

део процеса наставе 

физичког васпитања. 

спортска такмичења 

организују се у оквиру 

радне суботе и у друго 

време које одреди школа. 

Међушколска спортска 

такмичења организују се у 

оквиру календара које 

одреди Савез за школски 

спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је 

уједно и организатор ових 

такмичења. 
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Годишњи фонд часова: 60  

Разред:  

 
ТРЕЋИ 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода  

 

 Унапређивање и 

очување 

здравља; 

 Утицај на 

правилно 

држање тела 

(превенција  

постуралних 

поремећаја); 

 Препознати везе између 

физичке активности и 

здравља. 

 Објаснити карактеристике 

положаја тела, покрета и 

кретања у професији за коју се 

школује и уочити оне, које 

могу имати негативан утицај 

на његов раст, развој; 

 Одабрати и извести вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које 

ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној 

професији.  

 Вежбе обликовања(јачања, 

лабављење и растезање). 

 Вежбе из корективне гимнастике 

 Провера стања моторичких и 

функционалних способности- 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања; 

 Током реализације 

часова физичког 

васпитања давати 

информације о томе које 

вежбе позитивно утичу 

на статус њиховог 

организма, с обзиром на 

карактеристике њихове 

професије, а које 

негативно утичу на 

здравље; 

 Ученици који похађају 

четворогодишње стручне 

школе далеко су више 

оптерећени у редовном 

образовању практичном 

и теоријском наставом од 

осталих ученика. 

 Због тога је физичко 

васпитање, у овим 

школама, значајно за 

активан опоравaк 

ученика, компензацију и  

релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. 

Теоријска знања из 

области физичких 

 Развој 

моторичких и 

функционалн

их 

способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

 Развој и 

усавршавање 

моторичких 

способности и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

самостални рад 

на њима;  

 

 Именовати  моторичке 

способности које треба 

развијати и која су средства и 

методе за њихов развој; 

 Применити (изводити) 

адекватна средства за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: 

снаге, брзине, гипкости, 

спретности и окретности. 

 

 

 

.  

 Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

 Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

 Трчање на 60 м и 100 м; 

 Вежбе растезања (број понављања 

и издржај у крајњем положају), 

 Полигони спретности и окретности 

и спортске игре; 

 Аеробик  

 Обука техника пливања 
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 Усвајање 

знања, умења 

и вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

 

 Атлетика; 

 

 

 

 

 Спортска 

гимнастика: 

     (Вежбе на  

     справама и 

тлу); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стицање 

моторичких 

умења (вештина) 

и теоријских 

знања 

неопходних за за 

њихово 

усвајање; 

 Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

 Формирање 

позитивних 

психосоцијалних 

образаца 

понашања; 

 Примена 

стечених умења, 

знања и навика у 

свакодневним 

условима живота 

и рада; 

 Естетско 

изражавање 

покретом и 

доживљавање 

естетских 

вредности 

покрета и 

кретања; 

 Усвајање 

етичких 

вредности и 

подстицање 

вољних особина 

ученика; 

 Повезивање 

моторичких 

 Кратко описати основне 

карактеристике и правила 

спортске гране атлетике, 

гимнастике и спортске гране-  

дисциплина које се уче. 

 Демонстрирати – вежбе и 

технике атлетских 

дисциплина и вежби на 

справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

 Детаљније описати правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес, за 

коју школа има услове. 

 Објаснити због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности. 

 Ученици ће желети да се бави 

физичким, односно спортским 

активностима пошто ће 

сагледати (детектовати) 

позитивне карактеристике 

физичке и спортске 

активности и њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро 

расположење. 

 Сагледати негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и 

свестан је да физичким, 

односно спортским 

активностима могуће је 

предупредити негативне 

утицаје 

 АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на усавршавању технике и 

развијању водећих моторичких особина 

за дату дисциплину. 

Трчање 

Трчање на 100 м – ученици и ученице, 

на 1000 м – ученици, 

на  800  м – ученице, 

Штафета  4x100 м ученици и ученице. 

Скокови 

Скок удаљ –одабраном техником; 

Скок увис- одабраном техником. 

Бацање 

Бацање кугле рационалном техником 

(ученици 6 кг и ученице 4 кг. 

 

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

 Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

способности и претходно стечених 

умења ученика. 

1. Вежбе на тлу  

    За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, премах   

одбочно до упора пред рукама 

(опружено). 

- комбинација вежби која садржи (вежбе 

се бирају, одузимају или додају у складу 

са    могућностима ученика): плесне 

кораке; скок са окретом за 180
0
; окрет на 

две или једној нози; премет странце; 

колут напред суножним одразом и малим 

летом; вагу претклоном и заножењем; 

став на шакама колут напред и сп. скок са 

окретом (произвољан број степени);  

- за напреднији ниво: колут летећи и 

прекопит напред, уз помоћ. 

активности су од великог 

значаја за укупним 

бављењем физичким 

вежбама. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 

часа) 

 мерење и тестирање (6 

часова) 

 практична настава (50 

часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се не дели 

приликом реализације; 

Настава се изводи 

фронтално и по групама, у 

зависности од карактера 

методске јединице која се 

реализује. Уколико је 

потребно, нарочито за 

вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је 

индивидуалан. 

 

Место реализације 

наставе 

 Теоријска настава се 

реализује у учионици 

или у сали, истовремено 

са практичном наставом; 

 Практична настава 

реализује се на 

спортском вежбалишту 

(сала, спортски 

отворени терени, базен, 

клизалиште, 

скијалиште).  
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задатака у 

целине; Увођење 

ученика у 

организовани 

систем припрема 

за школска 

такмичења, игре, 

сусрете и 

манифестације; 

 

 Развијање 

елемената ритма 

у препознавању 

целина:  рад-

одмор; 

напрезање-

релаксација; 

убрзање-

успоравање; 

 Избор спортских 

грана, спортско-

рекреативних 

или других 

кретних 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање;  

 

 

 Путем физичких односно 

спортских активности 

комуницирати са својим 

друговима и уживати у 

дружењу и контактима. 

 Довести у везу свакодневни 

живот и способност за учење 

и практичан рад са физичким 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном. 

 Објаснити да покрет и 

кретање, без обзира на то којој 

врсти физичке,односно 

спортске активности 

припадају, имају своју 

естетску компоненту(лепота 

извођења, лепота доживљаја). 

 Ученик ужива у извођењу 

покрета и кретања. 

 Ученик наводи основне 

олимпијске принципе и 

примењује их на школским 

спортским такмичењима и у 

слободном времену. 

 Препознаје нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, истрајан је у 

својим активностима. 

 Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, 

рекреира се и бави се спортом.  

 

2.  Прескок 
   За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 

-  разношка 

- за напредни ниво: склонка; прескоци 

са заножењем и „прекопит“ 

3. Кругови  
   За ученике /доскочни кругови/: 

- вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; 

вис узнето; спуст у вис стражњи –

издржај; вучењем вис узнето; спуст у 

вис предњи (полако); саскок 

4. Разбој 

              За ученике /паралелни разбој/: 

- из замаха у упору предњихом спуст у 

склек, зањих у склеку и спојено упор (у 

зањиху); предњих и спојено склек, 

зањихом упор (поновити 2 до 3 пута) 

За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/: 

- лицем према н/п, залетом и суножним 

одскоком наскок упор предњи; премах 

одножно десном (левом) у упорa јашући; 

прехват на в/п; премах одножно заножном 

до виса седећег, подметним опружањем 

или одривом од н/п предњих и спојено 

саскок у предњиху (уз помоћ) до става на 

тлу, леђима према в/п; 

- једна притка: залетом и суножним 

одскоком наскок упор предњи; премах 

одножно десном (левом) до упора јашућег, 

премах одножно заножном до упора 

стражњег; сасед са окретом за 90
0
. 

5. Вратило 

    За ученике /доскочно и дохватно или 

дочелно вратило/: 

- /доскочно/: подметно успостављање 

ниха; њихање са повећавањем амплидуде 

и саскок у предњиху или зањиху уз 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

 Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). 

Наставнику физичког 

васпитања је остављено 

да, зависно од потреба, 

прецизира трајање 

сваког циклуса, као и 

редослед њиховог 

садржаја.  

 

Садржај циклуса је: 

- за проверу нивоа знања 

на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе 

на справама и тлу - 

један 

- за спорт по избору 

ученика – два; 

- за повезивање физичког 

васпитања са  животом 

и радом – један. 

 

Начин остваривања 

програма 

   Садржаји програма 

усмерени су на: развијање 

физичких способности; 

спортско-техничко 

образовање; повезивање 

физичког васпитања са 

животом и радом. 

   Годишњи план, програм и 

распоред кросева, 
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помоћ; 

-  /дохватно или дочелно/:ковртљај назад у 

упору. 

6. Греда  
    За ученице /висока греда/: 

-  залетом и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи одножно; окрет за  90
0
 до 

упора чучећег; усправ, одручити; кораци 

у успону докорацима; вага претклоном и 

заножењем, усклон; суножним одскоком 

скок са померањем; окрет за 90
0
 у успону; 

саскок пруженим телом или, за 

напреднији ниво – са предножним 

разножењем 

 

7. Коњ са хватаљкама  

    За ученике:  

- из упора предњег коло предожно десном, 

коло предножно левом;  

- из упора стражњег коло  одножно 

десном, коло одножно левом 

 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења. 

 

Минимални образовни захтеви:  
За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде 

и двовисинског разбоја. 

 

 

такмичења, зимовања и 

других облика рада 

утврђује се на почетку 

школске године на 

наставничком већу, на 

предлог стручног већа 

наставника физичког 

васпитања. 

   Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује 

редослед обраде појединих 

садржаја програма и 

циклуса. 

   Часови у току недеље 

треба да буду распоређени 

у једнаким интервалима, не 

могу се одржавати као 

блок часови. Настава се не 

може одржавати 

истовремено са два 

одељења ни на спортском 

терену ни у фискултурној 

сали. 

У свим разредима настава 

физичког васпитања се 

реализује одвојено за 

ученике и одвојено за 

ученице, а само у школама 

које имају по два паралелна 

објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација 

часа. 

 

Праћење, вредновање и 

оцењивање  

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 
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 Спортска 

игра (по 

избору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физичка, 

односно 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе  

 

 СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре.  

- Даље проширивање и продубљивање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје 

из спортске игре. 

 

 Стручно веће  наставника физичког 

васпитања, према програму који сам 

доноси (из програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у складу са 

могућностима школе, организује  наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање 

 

 

 

 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма  

 

Оквирни број часова по 

темама 

 Тестирање и провера 

савладаности стандарда 

из основне школе (6 

часова)  

 Теоријских часова (2 у 

првом и 2 у другом 

полугодишту). 

 Атлетика (10 часова) 

 Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (10 

часова). 

 Спортска игра: по 

избору школе (10 

часова) 

 Физичка активност, 

односно спортска 

активност:у складу са 

могућностима школе а 

по избору ученика (8 

часова). 

 Пливање (8 часова). 

 Провера знања и 

вештина (4 часа). 

 

ПОСЕБНЕ 

АКТИВНОСТИ 

- Из фонда радних дана и за 

извођење редовне наставе 
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школа у току школске 

године организује: 

- Два целодневна излета са 

пешачењем 

 

- I разред до 12км (укупно у 

оба правца); 

- II разред до 14 км (укупно 

у оба правца); 

- III разред do 16  

km(укупно у оба правца); 

 

- Два кроса: јесењи и 

пролећни 

- Стручно веће наставника 

физичког васпитања 

утврђује програм и 

садржај излета, и дужину 

стазе за кросеве, према 

узрасту ученика. 

 

Школа организује и 

спроводи спортска 

такмичења, као јединствени 

део процеса наставе 

физичког васпитања. 

Спортска такмичења 

организују се у оквиру 

радне суботе и у друго 

време које одреди школа. 

Међушколска спортска 

такмичења организују се у 

оквиру календара које 

одреди Савез за школски 

спорт и олимпијско 

васпитање Србије, које је 

уједно и организатор ових 

такмичења. 
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ПРЕДМЕТ  :  МАТЕМАТИКА 

Први, Мушки фризер/ Женски фризер 

Разред и смер 

Уџбеници:  

Математика 1: збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 
Цињеви и исходи садржаја програма 

1 Логика и скупови 9 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

-боље разумети основне математичке 

појмове 

-стећи основна знања о логичким 

операцијама и скуповима 

-знати важније законе закључивања 

-знати основне елементе комбинаторике 

2 Реални бројеви 5 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

-обновити и проширити постојећа знања о 

скупу реалних бројева 

-се упознати са појмовима апсолутна и 

релативна грешка 

 

3 
Пропорционалност 

величина 
8 Усмено предавање 

Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће знати да: 

износ 

 израчуна одређени део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 

пропорције 

 прошири или скрати размеру и   

примени је у решавању проблема поделе 

 препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величне , 

примени je при решавању једноставних 

проблема и.  прикаже графички 
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 реши проблем који се односи на мешање 

две компоненте 

одреди непознату главницу, проценат или 

процентни износ 

4 Увод у геометрију 8 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

-стећи основна знања и вештине из 

геометрије 

-упознати се са геометријским појмовима и 

везама између њих 

5 
Изометријске 

трансформације 
21 Усмено предавање 

Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

-се упознати са подударношћу фигура, 

троуглова, изомереијским 

трансформацијама, транслацијом, 

ротацијом, симетријом. 

 

-примењивати  изометријске 

трансформације у доказним и 

конструктивним задацима о троуглу, 

четвороуглу, многоуглу и кругу 

6 
Рационални 

алгебарски изрази 
14 Усмено предавање 

Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће знати да: 

-сабира, одузима, множи и дели полиноме 

-примени дистрибутивни закон множења 

према сабирању и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата, збир и разлику 

кубова при трансформацији полинома 

-растави полином на чиниоце 

-одреди НЗС и НЗД полинома 

-трансформише једноставнији рационални 

алгебарски израз 

7 

Линеарне једначине 

и неједначине. 

Линеарна функција 

18 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

-усвојити појмове и решавати линеарне 

једначине, неједначине и системе 

линеарних једначина 
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-знати да графички прикаже линеарну 

функцију 

-примењивати знање о линеарним 

једначинама, системима и неједначинама на 

реалне проблеме 

8 
Хомотетија и 

сличност 
10 Усмено предавање 

Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

- знати да самостално пресликава хомотетијом 

и особине хомотетичних фигура 

- знати Талесову теорему и њену примену 

-знати ставове о сличности троуглова и 

примењивати их 

- знати Питагорину теорему и самостално је 

примењивати 

9 
Писмени задаци са 

исправкама 
12 Провера знања Индивидуалне  

 

 

 

Математика 

Други  разред 

Уџбеници: 

Математика 2: збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа, Ж. Ивановић, С. Огњановић 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 
Цињеви и исходи садржаја програма 

1 
Степеновање и 

кореновање 
11 Усмено предавање 

Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

-знати особине операције степеновања са 

целим експонентом и примењивати их у 

трансформацијама 

-знати особине операције кореновања и 

примењивати их у трансформацијама 

израза 
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-знати да рационалише именилац у 

једноставнијим случајевима 

-знати шта су комплексни бројеви и умети 

да врши операције са њима 

2 

Квадратна једначина 

и квадратна 

функција 

14 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће знати да: 

 реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

 наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу R  

 реши једноставнију квадратну једначину 

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 

функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, интервале 

монотоности) 

реши једноставну квадратну неједначину 

3 

Експоненцијална и 

логаритамска 

функција и 

једначина 

11 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички експоненцијалну функцију  

 реши једноставније експоненцијалне 

једначине 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички логаритамску функцију  

 објасни шта је логаритам, наведе и 

примени правила логаритмовања при 

трансформацији једноставних израза 

 реши једноставније логаритамске 

једначине 

користи калкулатор за одређивање 

вредности логаритама 
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4 Полиедри 12 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

 Разумети шта је обим (површина) 

многоугла, мерна једница и мерни број 

 Примењивати формуле за израчунавање 

обима и површине многоугла 

 Знати међусобне положаје тачака, 

правих и равни у простору 

 Знати шта је полураван, диедар, угао 

диедра 

 Знати површине и запремине 

полиедара,пирамиде и зарубљене 

пирамиде 

Израчуна површину равних пресека 

полиедара 

5 Обртна тела 10 Усмено предавање 
Фронталне и 

индивидуалне 

По завршетку теме ученик ће: 

 Разумети шта је обим (површина) 

многоугла, мерна једница и мерни број 

 Примењивати формуле за израчунавање 

обима и површине многоугла 

 Знати међусобне положаје тачака, 

правих и равни у простору 

 Знати шта је полураван, диедар, угао 

диедра 

 Знати површине и запремине 

полиедара,пирамиде и зарубљене 

пирамиде 

Израчуна површину равних пресека 

полиедара 

7 
Писмени задаци са 

исправкама 
12 Провера знања Индивидуалне  
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ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКA 

 

Разред и смер: Први, фризери (68) 

Уџбеници: Никола Клем - Рачунарство и информатика за I разред средње школе, Завод за уџбенике 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1 Основе рачунарске технике 12 

фронтални и индивидуални 

облик рада, монолошко – 

дијалошка и 

демонстративна метода 

рада  

 

 

 

 

 

 

 

излагање, демонстрација, 

вежбе, практичан рад - рад 

на рачунару 

 

 

 

 

 

 

Научити које су 

компоненте рачунара и 

која је њихова функција, 

научити како се радиии 

са оперативним 

системом 

2 Обрада текста 16 

фронтални и индивидуални 

облик рада, монолошко – 

дијалошка и 

демонстративна метода 

рада 

3 Табеларни проречуни 16 

фронтални и индивидуални 

облик рада, монолошко – 

дијалошка и 

демонстративна метода 

рада 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

4 Слајд презентације 10 

фронтални и индивидуални 

облик рада, монолошко – 

дијалошка и 

демонстративна метода 

рада 

 

 

 

излагање, демонстрација, 

вежбе, практичан рад - рад 

Научити које су 

компоненте рачунара и 

која је њихова функција, 

научити како се радиии 

са оперативним 
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5 
Интернет и електронске 

комуникације 
14 

 

фронтални и индивидуални 

облик рада, монолошко – 

дијалошка и 

демонстративна метода 

рада 

 

на рачунару 

 

 

 

системом 

 

 

ПРЕДМЕТ : ФИЗИКА 

I разред - мушки фризер,женски фризер 
 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1 
Физичке величине. SI 

систем 
5 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја 

-Индуктивни приступ (од појединачног ка 

општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

Активности наставника: 

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

ЦИЉ ТЕМЕ:  

Развијање научно 

техничке писмености. 
 

ИСХОДИ ТЕМЕ:  

Познавати физичке 

величине и SI систем 

јединица. 

Разликовање 

скаларних и 

векторских величина 

и познавање 

основних операција 

са скаларним и 

векторским 

величинама. 

Умеће конвертовања 

мерних јединица 
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једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знања... 

2  Кинематика 16 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног ка 

општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

 

 

 

 

 

Активности наставника:    

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знања... 

ЦИЉ ТЕМЕ:  

Стицање основних 

знања из кинематике. 

Развијање логичког 

мишљења.  

 

ИСХОДИ ТЕМЕ: 

Разумети различите 

врсте кретања. 

Познавати 

кинематичке 

величине и законе 

којима се описује 

праволинијско и 

кружно кретање. 

Решавати 

једноставније 

рачунске примере. 

3 
Динамика 

 
13 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног ка 

општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

Активности наставника:    

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ЦИЉ ТЕМЕ:  

Стицање основних 

знања из динамике. 

Развијање логичког 

мишљења.  

 

ИСХОДИ ТЕМЕ: 

Разумети узроке 

промене стања 
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-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

 

 

 

 

 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знања... 

кретања. 

Познавати динамичке 

физичке величине и 

законе којима се 

описује 

праволинијско и 

кружно кретање. 

Решавати 

једноставније 

рачунске примере 

 

4 Енергија, гравитација. 12 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

2ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

Активности наставника:    

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знања... 

ЦИЉ ТЕМЕ: 

Разумевање 

природних појава 

везаних за појам 

енергије. 

Разумевање појава 

везаних за 

гравитационо поље и 

гравитациону силу. 

Развијање 

способности примене 

теоријских знања. 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

Познавати величине 

и законе везане за 

енергију, рад и снагу 

механичких система. 

Познавати појмове 

гравитационог поља 

и гравитационе силе. 
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Познавати услове за 

равнотежу тела.  

Разумети утицај 

гравитационе силе на 

кретање тела, појаве 

и процесе на Земљи и 

у Сунчевом систему. 

5 
Закони одржања. 

 
8 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног ка 

општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

Активности наставника:    

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знањ... 

 

 

ЦИЉ ТЕМЕ: 

Разумевање 

природних појава у 

изолованим 

системима. 

Развијање 

способности примене 

закона одржања. 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

Познавати услове под 

којима се неки 

физички систем може 

сматрати изолованим. 

Разумети општи 

облик закона 

одржања. 

Познавати законе 

одржања импулса, 

момента импулса и 

енергије. 

Стећи способност 

препознавања и 

примене закона 

одржања на 

једноставним прим. 
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6 
Физика великог броја 

молекула 
8 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног ка 

општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

 

 

 

 

Активности наставника:    

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знањ... 

 

 

ЦИЉ ТЕМЕ: 

Стицање основних 

знања о својствима 

супстанција.  

Уочавање феномена 

везаних за агрегатна 

стања, квалитет и 

односе међу 

супстанцијама. 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

Разумети како су 

макроскопска 

својства физичких 

система одређена 

њиховом структуром. 

Познавати елементе 

структуре чврстих, 

течних и гасовитих 

тела и физичке 

величине и 

законитости којима 

се ти елементи 

описују и повезују. 

Познавати појаве 

карактеристичне за 

поједина агрегатна 

стања 

7 
Механичке oцилације и 

таласи 
8 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка сложенијем) 

при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

Активности наставника:    

саоштава наставне 

садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

ЦИЉ ТЕМЕ: 

Стицање основних 

знања о различитим 

врстама периодичног 

кретања.  
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садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног ка 

општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели.. 

 

 

 

 

. 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање 

знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена 

усвојеног знања... 

 
ИСХОДИ ТЕМЕ 

Познавати основне 

величине и законе 

који описују 

хармонијско 

осцилаторно и 

таласно кретање у 

механици и акустици.   

Познавати својства 

механичких таласа. 

 

 

ФИЗИКА 

II разред,  мушки фризер, женски фризер 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 

Број 

часова 

Начин и поступци остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1 

ВРЕМЕНСКИ 

НЕПРОМЕНЉИВО 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

7 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона. 

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја 

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

Активности наставника: 

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и практична 

знања, упознаје ученике са 

Циљ: 

-Стицање основних 

знања о 

наелектрисаним 

телима и кретању 

наелектрисаних 

честица 

--Стицање основних 
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физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

методама и техникама 

успешног учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

знањ... 

 

 

знања о електричном и 

магнетном пољу 

-Стицање основних 

знања о електричној 

струји 

Исходи: 

-Познавати основне 

појмове 

електростатике 

-познавати електрична 

својства проводника и 

диелектрика 

-познавати појаве у 

магнетном пољу и 

схватити њихову 

примену 

2 

ПРОМЕНЉИВО 

ЕЛЕКТРИЧНО И 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

7 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

 

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

Циљеви: 

--Стицање основних 

знања 

оелектромагнетној 

индукцији,узајамној 

индукцији и 

самоиндукцији 

--Стицање основних 

знања опримени 

електромагнетне 

индукције 

Исходи: 

-Познавати основне 

појмове 

електродинамике и 

магнетодинамике 

-познавати појаве у 
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задатака,примена усвојеног 

знања... 

магнетном пољу и 

схватити њихову 

примену 

3 ОСЦИЛАЦИЈЕ 5 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

 

 

 

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

знања... 

Циљеви: 

-Разумевање појава 

везаних за механичко 

и електромагнетно 

осцилаторно кретање 

Исходи: 

-Познавање основних 

величина у области 

осцилаторног кретања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ТАЛАСИ 15 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

Циљеви: 

- Разумевање појава 

везаних за таласно 

кретање 

- Разумевање основних 

оптичких појава 

Исходи: 

--Познавање услова за 

настанак таласа 
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-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

знања... 

-Познавање спектра 

електромагнетних 

таласа 

-Познавање појава 

везаних засветлост 

-Познавање основних 

законитости 

геометријске оптике 

 

 

5 

КВАНТНА СВОЈСТВА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА И 

МИКРОЧЕСТИЦА 

5 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

знања...  

Циљеви: 

-Стицање основних 

знања о квантним 

својствима материје 

Исходи: 

-.Познавати основне 

појмове квантне 

теорије.Познавати 

Планкову,Ајнштајнову 

и Де Брољеву хипотезу 

 

 

 

 

 

6 СТРУКТУРА АТОМА 15 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

Циљеви: 

-Стицање основних 

знања о атому 

Исходи: 
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-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

 

 

 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

знања...  

- Познавати основне 

законитости атомске 

физике Познавати 

структуру атома и 

разумети основне 

структуралне промене 

у атому 

 

 

 

 

 

 

 

7 
СТРУКТУРА 

АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 
11 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели.. 

 

 

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

Циљеви: 

-Стицање основних 

знања о језгру атома 

Исходи: 

- Познавати структуру 

атомског језгра и 

структруралне и 

енергетске промене у 

атомском језгру 
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8 ФИЗИКА МЕГА СВЕТА 5 

Начин презентовања програма 

-Поступност (од простијег ка 

сложенијем) при упознавању нових 

појмова и формулисању закона.  

-Очигледност при излагању наставних 

садржаја  

-Индуктивни приступ (од појединачног 

ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

-Повезаност наставних садржаја 

(хоризонтална и вертикална). 

Облици рада:фртални и индивидуални 

Наставнеметоде:дијалошка,илустративно-

демонстративна 

Наставна средства:текст,слике,мерни 

инструменти,физички модели... 

Активности наставника:    

саоштава наставне садржаје, 

организује и усмерава 

процес учења,процењује и 

оцењује ниво и квалитет 

усвојености знања,преноси 

теоријска и 

практичназнања,упознаје 

ученике са методама и 

техникама успешног 

учења... 

Активност ученика: 

Усвајање знања,понављање, 

Опажање,откривање и 

увиђање законитости и 

процеса,вежбање,израда 

једноставних рачунских 

задатака,примена усвојеног 

знања... 

Циљеви: 

-Стицање основних 

знања о макро космосу 

Исходи: 

- Познавати основне 

појмове везане за 

макрокосмос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1672 
 

ПРЕДМЕТ :  ХЕМИЈА 

Разред : I 

Уџбеници: ОПШТА  ХЕМИЈА – уџбеник за први разред средње школе; аутор: С. Ђукић, Р. Николајевић, М. Шурјановић; 

издавач: Завод за уџбенике - Београд 

 

Редн

и 

број 

теме 

Програмски 

садржај 

(тема) 

Број 

часов

а 

Начин и 

поступци 

остваривањ

а садржаја 

програма 

Врсте активности у образовно-васпитном 

раду 

Циљеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
ОСНОВНИ 

ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ   
10 

Активности 

ученика и 

наставника 

су 

дефинисане 

циљевима и 

задацима 

наставе 

хемије 

Методе 

излагања,интерактивна,дијалошка,монолошка

, 

самостални и групни радови,Панои и Постери 

омогућују ученицима 

потпуније и дубље разумевање 

појава и процеса који се 

изучавају у стручним 

предметима; хемија је наука са 

изузетном динамиком развоја и 

на хемији се заснива развој 

многих савремених 

технологија важних, за развој 

медицине и фармације; 

козметике,а због 

многобројности изучаваних 

објеката, важна је и битна 

класификација,класификацион

и системи и хијерархијски 

односи у њима; биогени 

елементи  као и биолошки 

важна органска 

једињења.Примена наученог у 

свакодневном животу и свим 

ситуацијама током рада. 

2. 
СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦИ 
16 

3. 
ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 
17 

4. 

РАСТВОРИ И 

ЕЛЕКТРИЧН

А СВОЈСТВА 

ВОДЕНИХ 

РАСТВОРА 

27 
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Предмет:     ХЕМИЈА 

Разред : II 

Уџбеници: НЕОРГАНСКА  ХЕМИЈА – уџбеник за други разред Гимназије и средње школе ветеринарске и здравствене 

струке; аутор: Снежана Рајић; издавач: Завод за уџбенике - Београд 

 

Редн

и 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 

Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања садржаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Циљеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
ПЕРИОДНИ СИСТЕМ 

ЕЛЕМЕНАТА 
2 

Активности ученика и 

наставника су 

дефинисане циљевима 

и задацима наставе 

хемије 

Методе излагања, 

интерактивна, 

дијалошка, 

монолошка, 

самостални и групни 

радови. 

 

Панои и Постери 

омогућују ученицима потпуније 

и дубље разумевање појава и 

процеса који се изучавају у 

стручним предметима; хемија је 

наука са изузетном динамиком 

развоја и на хемији се заснива 

развој многих савремених 

технологија важних, за развој 

медицине и фармације; 

козметике, а због многобројности 

изучаваних објеката, важна је и 

битна 

класификација,класификациони 

системи и хијерархијски односи у 

њима; биогени елементи  као и 

биолошки важна органска 

једињења.Примена наученог у 

свакодневном животу и 

свим,ситуацијама током рада. 

2. ВОДОНИК 3 

3. 
ЕЛЕМЕНТИ  1. ГРУПЕ 

ПСЕ 
6 

4. 
ЕЛЕМЕНТИ  2. ГРУПЕ 

ПСЕ 
6 

5. 
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ 

ПСЕ 
4 

6. 
ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ 

ПСЕ 
6 

7. 
ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ 

ПСЕ 
8 

8. 
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ 

ПСЕ 
7 

9. 
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ 

ПСЕ 
6 

10. 
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ 

ПСЕ 
1 

11. ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ 16 

12. 
ЛАНТАНИДИ И 

АКТИНИДИ 
1 

13. 
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
4 
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Предмет:  ХЕМИЈА 

Разред : III 

Уџбеник: ОРГАНСКА  ХЕМИЈА – уџбеник за трећи разред средње школе; аутор: Т. Недељковић; издавач: Н.Логос, Београд 

Редн

и 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 

Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања садржаја 

програма 

Врсте активности 

у образовно-

васпитном раду 

Циљеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
ХЕМИЈСКА ВЕЗА И 

СТРУКТУРА ОРГАНСКИХ 

МОЛЕКУЛА  
2 

Активности ученика и 

наставника су 

дефинисане циљевима 

и задацима наставе 

хемије 

Методе 

излагања,интерак

тивна,дијалошка,

монолошка, 

самостални и 

групни 

радови,Панои и 

Постери 

омогућују ученицима 

потпуније и дубље разумевање 

појава и процеса који се 

изучавају у стручним 

предметима; хемија је наука са 

изузетном динамиком развоја и 

на хемији се заснива развој 

многих савремених 

технологија важних, за развој 

медицине и фармације; 

козметике, а због 

многобројности изучаваних 

објеката, важна је и битна 

класификација,класификацион

и системи и хијерархијски 

односи у њима; биогени 

елементи  као и биолошки 

важна органска 

једињења.Примена наученог у 

свакодневном животу, свим 

ситуацијама  током рада и у 

обављању професије – фризера. 

2. АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ  3 

3. АЛКЕНИ И ДИЕНИ  3 

4. АЛКИНИ 3 

5. 
АРОМАТИЧНИ 

УГЉОВОДОНИЦИ 
2 

6. 
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ 

УГЉОВОДОНИКА 
2 

7. АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ 8 

8. ЕТРИ 2 

9. АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ 8 

10. 
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ 

И ЊИХОВИ ДЕРИВАТИ 
8 

11. 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

АЗОТОМ 
6 

12. 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

СУМПОРОМ 
2 

13. 
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА 

ЈЕДИЊЕЊА 

5 

 

14. УГЉЕНИ ХИДРАТИ 2 

15. ЛИПИДИ 1 

16. 
ПРОТЕИНИ И НУКЕИНСКЕ 

КИСЕЛИНЕ 
2 

 

 

 



1675 
 

ПРЕДМЕТ  :  УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

 

Разред  :  III  

Годишњи фонд  часова : 30  часова 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај (тема) 
Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1 

Устав и правна држава у 

Републици 

Србији 

8 

На почетку теме 

ученике упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, учења, планом 

рада и начином 

оцењивања. 

Облици наставе 

Предмет се реализује 

кроз следећ облике 

наставе: 

-теоријске настава (x 

часова) 

Место реализације 

Теоријска настава се 

реализује у учионици 

 

 

Препоруке за 

реализацију наставе 

-Користити актуелне 

примере из штампе и 

других медија 

релевантне за предмет 

-користити Устав и 

релевантне законе у 

Разговор, 

дискусија,усмено 

излагање, рад на тексту 

Да ученици схвате 

устав и његову 

садржину, принципе, 

принципи уставности 

и законитости, улогу 

судова, уставног суда 

и јавних тужилаштва 

2 

Демократија и механизми  

власти у Републици  

Србији 

8 

Ученици треба да 

схвате појам 

суверености и право 

грашана у 

остваривању 

народног 

суверенитета, 

непосредну 

демократију и изборе. 

Посебну пажњу треба 

обратити на улогу и 

значај 

вишепартијског 

система.   
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3 

Грађанин и његова права и  

слободе у Републици  

Србији 

7 

зависности од садржаја 

који се обрађује 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2.тестове знања 

 

 

Да ученици схвате и 

разграниче лична, 

економска, политичка 

и остала права и 

слободе 

4 

Репулика Србија као држава,  

аутономија и локална 

самоуправа 
      7 

Упознати ученике са 

доношењем првих 

устава у Републици 

Србији и њиховим 

значајем.  

Упознавање са 

облицима аутономије 

илокалном 

самоуправом. 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРЕДМЕТ  :  ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА 

 

Први  и  други разред 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски 

садржај (тема) 

Број 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у образовно-

васпитном раду 
Циљеви и исходи садржаја програма 

1. Увод 2 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са предметом и значајем 

козметичких препарата у нези  косе, 

косишта, браде, бркова и изгледа коже 

2. 
Козметичке 

сировине 
15 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са козметичким сировинама-

класификација, номенклатура, 

испитивање, стандардизација; стицање 

основних знања о води као козметичкој 

сировини,ПАМ. 

3. 
Козметички 

препарати 
17 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са дефиницијом, особинама  

и значајем козм.  препарата у 

свакодневној  нези, класификацијом 

препарата , врстама раствора, начину 

израде раствора одређене концентрације, 

дисперзним системима,  стицање 

основних знања о  аерослима, 

екстрактивни мпрепаратима, 

ароматичним водама, прашковима  и 

пастама. 

4. 
Дезинфекција и 

стерилизација 
7 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање основних знања о дезинфекцији 

и стерилизацији 
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5. 
Препарати за личну 

хигијену 
9 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са одређеном групом 

козметичких препарата, стицање 

основних знања о саставу, врстама, 

изради, механизму деловања, облицима... 

6. Препати за бријање 4 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са одређеном групом 

козметичких препарата, стицање 

основних знања о саставу, врстама, 

изради, механизму деловања, облицима... 

7. 
Препарати за негу 

косе и косишта 
16 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са структуром, саставом 

длаке. 

Упознавање са одређеном групом 

козметичких препарата, стицање 

основних знања о саставу, врстама, 

изради, механизму деловања, облицима... 

8. 

ПРЕПАРАТИ ЗА 

ДЕКОРАЦИЈУ 

КОСЕ, БРАДЕ И 

БРКОВА 

30 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање основних знања о саставу, 

врстама, облицима, дејству, 

изради и примени савремених препарата 

који се примењују у 

декорацији косе, браде, бркова 

9. 

ПРЕПАРАТИ ЗА 

НЕГУ И 

ЗАШТИТУ КОЖЕ 

ЛИЦА И РУКУ 

20 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање основних знања о саставу, 

врстама, облицима, дејству, 

изради и примени савремених препарата 

који се примењују за негу и заштиту коже 

лица и руку 

10. 

ПРЕПАРАТИ ЗА 

СУЗБИЈАЊЕ 

ЗНОЈЕЊА И 

НЕПРИЈАТНОГ 

МИРИСА 

7 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање основних знања о саставу, 

врстама, облицима, дејству, 

изради и примени савремених препарата 

за сузбијанје знојења и непријатних 

мириса 

11. 
МИРИСНЕ 

МАТЕРИЈЕ 
8 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

Стицање основних знања о мирисним  

материјама, 

етарским уљима, парфемима  и 
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групни облик рада стицање знања. колоњским водама и мирисним 

компонентама у фризерским препаратима. 

12. 

ПРЕПАРАТИ СА 

НАЈЧЕШЋИМ 

АЛЕРГЕНИМ 

СВОЈСТВИМА 

5 

Вербалне методе, 

демонстрационе 

методе, фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује наставни 

садржај и подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање основних знања о 

сензибилишућим својствима сировина 

високог и ниског рН и 

других козметичких сировина као 

алергена. 

Контрола квалитета козметичких 

препарата. 

 

 

ПРЕДМЕТ  :  ОСНОВЕ  АНАТОМИЈЕ  И ФИЗИОЛОГИЈЕ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

УЏБЕНИК: АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА – ДР. ИВАН АНЂЕЛКОВИЋ И САРАДНИЦИ 

 

редни 

број 

наставне 

теме 

програмски садржаји 

(ТЕМА) 

Број 

часова 

Начини 

остваривања 

садржаја 

Врсте активности Циљеви и задаци садржаја програма 

1.  

УВОД 

1 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са предметом анатомије и 

физиологије, стручним изразима који се 

користе у овој дисциплини, органским 

системима и њиховом функцијом, 

ћелијама и ткивима у нашем организму.  

2.  ФУНКЦИОНАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

1 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са предметом анатомије и 

физиологије, стручним изразима који се 

користе у овој дисциплини, органским 

системима и њиховом функцијом, 

ћелијама и ткивима у нашем организму. 
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3. МОРФОЛОШКЕ И 

ФУНКЦИОНАЛНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТКИВА 

7 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање знања о грађи  ткива и подели  

 

4.  

ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ 

1 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање знања о подели телесних 

течности, саставу и функцији телесних 

течности 

5.  

КРВ 

6 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање знања о подели телесних 

течности, саставу и функцији телесних 

течности, саставу и функцији крви, крвне 

плазме и упознавање са крвним 

елементима и њиховом функцијом, 

кврним групама и њиховом значају 

6. ЛОКОМОТОРНИ 

СИСТЕМ 

11 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање знања о грађи коштаног ткива и 

подели костију. Упознавање са појединим 

коштаним елементима који чине људски 

скелет. 

 

7.   РЕСПИРАТОРНИ 

СИСТЕМ 

6 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Циљ наставе је стицање знања о грађи и 

функцији респираторних путева и плућа.   

8.   КАРДИОВАСКУЛАРНИ 

СИСТЕМ 

 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Стицање знања о морфолошким и 

функционалним карактеристикама срца, 

крвних судова, лимфних судова и 

слезине.   Упознавање са положајем и 

називима неких битнијих крвних судова. 

9.   ДИГЕСТИВНИ ТРАКТ 5 Вербалне методе, 

демонстрациона 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

Циљ наставе је стицање знања о грађи и 

функцији органа који учествују у варењу. 
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метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Упознавање са процесом варења у 

појединим сегментима дигестивног 

тракта.    

10.   УРОГЕНИТАЛНИ 

СИСТЕМ 

3 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Циљ наставе је стицање знања о грађи и 

функцији бубрега, мокраћних путева, 

женских и мушких полних органа. 

Упознавање са процесом стварања 

мокраће, менструалним циклусом и 

улогом мушких и женских полних 

хормона.   

11.   НЕРВНИ СИСТЕМ 8 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Циљ наставе је стицање знања о грађи и 

функцији мозга, кичмене мождине и 

периферних нерава, као и функцији 

вегетативног нервног система .  

12.   ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ 

И ДОЈКА 

7 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Циљ наставе је стицање знања о грађи и 

функцији жлезда са унутрашњим 

лучењем, функцијом и деловањем 

хормона у организму.    

13 

 

 

 

 

ЧУЛНИ ОРГАНИ 7 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални 

и групни облик 

рада 

Разговор, размена знања, 

наставник презентује 

наставни садржај и 

подстиче ученике на 

стицање знања. 

Циљ наставе је стицање знања о грађи и 

функцији ока, уха, чула мириса,чула 

укуса и чула додира . 
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ПРЕДМЕТ :  ХИГИЈЕНА 

 ДРУГИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд :  70  часова 

 

 

Редни бр. 

наставне 

теме 

програмски 

садржаји (ТЕМА) 

Број 

часова 

Начини остваривања 

садржаја 

Врсте активности Циљеви и задаци садржаја програма 

1.  

УВОД  

 

ЛИЧНА 

ХИГИЈЕНА 

 

2 

 

 

17 

Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Циљ наставе је да ученици упознају разноврсне 

факторе који утичу на настана болести, методе 

којима се хигијена служи у заштити здравља, да 

формирају позитиван став о значају хигијенског 

начина живота као основног фактора за очување 

здравља. Стицање знања о улози одржавања 

личне хигијене у превенцији разних болести.   

2.  МЕНТАЛНА 

ХИГИЈЕНА 

16 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални и 

групни облик рада, 

рад на тексту 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Циљ наставе је стицање знања о хигијенским 

принципима који доприносе очувању менталног 

здравља и упознавање хигијенских аспеката 

превенције менталних поремећаја и болести 

зависности. 

3. ХИГИЈЕНА 

ИСХРАНЕ 

11 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални и 

групни облик рада, 

рад на тексту 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Стицање знања о значају и улози хигијене 

исхране о заштити и унапређењу здравља и 

упознавање поремећаја и болести које настају 

као последица неправилне исхране. 

 

 

4. КОМУНАЛНА 

ХИГИЈЕНА 

10 Вербалне методе, 

фронтални и групни 

облик рада 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Стицање знања из подручја комуналне хигијене 

и схватање епидемиолошког значаја 

хигијенских услова за очување здравља и 

спречавање ширења болести са посебним 

освртом на проблем уклањања медицинског 

отпада.  
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5. ХИГИЈЕНА У 

ВАНРЕДНИМ 

УСЛОВИМА 

 

ШКОЛСКА 

ХИГИЈЕНА 

1 

 

 

 

1 

Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Циљ наставе је стицање знања о значају и улози 

хигијене у ванредним условима, као и школске 

средине у заштити здравља деце и омладине у 

развијању њихове здравствене културе.  

6.  

ХИГИЈЕНА РАДА 

 

6 

Вербалне методе, 

фронтални и групни 

облик рада 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Стицање знања о дејству штетних агенаса и 

других фактора у радној средини који доводе  

до      нарушавања здравља радника и схватање 

значаја спровођењем превентивних хигијенских 

мера за очување здравља.  

7. ЗДРАВСТВЕНО-

ВАСПИТНИ РАД 

6 Вербалне методе, 

демонстрациона 

метода,  фронтални и 

групни облик рада 

Разговор, размена 

знања, наставник 

презентује наставни 

садржај и подстиче 

ученике на стицање 

знања. 

Упознавање циљева метода и облика 

здравствено-васпитног рада са појединцима и 

групама и оспособљавање ученика за 

спровођење здравствено-васпитних поступака у 

свакодневном професионалном раду.  

 
 

 

ПРЕДМЕТ  :   ПРВА ПОМОЋ 
 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР) 

 

II РАЗРЕД 

(60 часова у блоку годишње) 

 

ЦИЉ   И ЗАДАЦИ 

 

Циљ изучавања предмета је практично обучавање будућих радника у делатности личних услуга за ваљано указивање 

неодложне помоћи животно угроженим лицима и повређеним, а у непредвиђеним задесним ситуацијама, што представља 

основу спасавања и очувања живота. 
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Задаци су: 

 

 стицање знања о томе колики је значај правовремено и правилно указане прве помоћи у спасавању људских живота; 

 оспособљавање ученика да препознају поремећаје здравља и да на прави начин помогну и себи и другима у 

свакодневном животу и раду;обучавање ученика  

 практичним методама и техникама указивања прве помоћи; 

 формирање одговорног односа према здрављу и оспособљавање ученика за процену могућих ризика по здравље и 

безбедност људи а који се могу јавити у професионалном раду; 

 развију способност посматрања, уочавања, упоређивања, анализирања, закључивања и адекватног реаговања у 

различитим ситуацијама у свакодневном животу и раду; 

 оспособљавање за тимски рад и сарадњу. 
 

Р. бр 

теме 

Програмски садржаји 

(Тема) 

Бр.ча-

сова 

Начини и поступци 

остваривања садржаја 

програма 

Врсте активности у образовно - 

васпитном раду 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

1 

 

 

Увод 

Утврђивање стања 

повређеног лица 

 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

Упознавање са стањима која захтевају пружање неодложне  

прве помоћи, организацијом пружања исте као и 

посебностима које захтевају различите ситуације у  

акциденталним стањима.  

Стицање знања о начину провере животних функција  

(свести, дисања, циркулације).  

Усвајање технике прегледа п/о ради утврђивања знакова  

повреде/обољења и стања.  

Стицање вештина збрињавања п/о у положај за опоравак.  

Препознавање знакова смрти 

 

2 

 

 

Поремећаји свети 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

 

Стицање знања о различитим поремећајима свести. 

Усвајање вештина за пружање прве помоћи лицима у 

бесвсеном стању. 

Развијање свести о сопственим способностима за уочавање 

промена нивоа реаговања 

 

3 

 

Кардиопулмонална 

реанимација 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: нтални, 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

Уочавање стања која захтевају извођење КПР. 

Стицање вештина у техници оживљавања. Усвајање 

основних принципа европске доктрине основне животне 

потпоре и практично овладавање савременим техникама 
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индивидуални, рад у пару, 

групни рад 

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

спашавања живота и збрињавање животно угрожених лица. 

 

4 

 

Завојни материјал у 

функцији прве помоћи. 

Крварења 

Шок 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

Стицање знања о основном завојном  материјалу.  

Усвајање техника основних облика завоја.  

Стицање основних знања о узроцима и врстама крварења.  

Усвајање вештина привремене хемостазе.  

Развијање способности за процену стања искрварености и 

примену мера за борбу против шока.  

Усвајање вештина за заустављање крварења на  

специфичним метуима.  

Суицање вештина ради збрињавања ампутације.  

Разумевање важности примењених мера прве помоћи у 

циљу спашавања живота 

 

5 

 

Повреде костију и 

зглобова 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

Стицање знања п узроцима и врстама повреда коштано- 

зглобних система.  

Стицање мануелних вештина за примену мера прве помоћи  

код наведених повреда.  

Развијање способности уочавања карактеристичних  

повреда.  

Стицање знања о значају имобилизације у поступку  

пружања прве помоћи.  

Усвајање вештина за постављање различитих приручних и  

стандардних средстава за привремену имобилизацију на  

различитим деловима тела.  

Стицање знања о изгледу правилно/лоше постављене  

имобилизације.  

Развијање способности за уочавање и могућу употребу  

приручних средстава на месту несреће.  

 

6 

 

Повреде унутрашњих 

органа. 

Политрауме 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

Стицање знања о  повредама унутрашњих органа.  

Стицање знања о краш и бласт  повредама.  

Развијање способности примене знања у циљу откривања  

унутрашњих повреда ради правилног збрињавања мерама 

прве помоћи.  

Стицање знања о узроцима и врстама рана. Стицање знања 

о инфекцији и мерама спречавања.  

Усвајање знања за препознавање полиурауме и  

збрињавање истих и развијање способности за  

препознавање ратних рана и њихов третман. 
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7 

Оштећења изазвана 

топлотом и хладноћом. 

Посебне врсте 

опекотина 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

 

Стицање знања о утицају високих и ниских температура на 

здравље човека. 

Разумевање улоге спасиоца у поступку пружања ПП код 

термичких повреда. 

Усвајање вештина за практично пружање прве помоћи. 

 

8 

Прва помоћ и 

спасавање дављеника у 

води. Прва помоћ код 

уједа и убода. 

Принципи пружања 

прве помоћи особама 

са страним телом. 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  ученике 

Стицање знања о о различитим факторима који угрожавају 

здравље и уочавање истих у животном окружењу. Усвајање 

принципа пружања прве помоћи код страних тела, ујада и 

убода. 

Усвајање принципа пружања прве помоћи и спашавање 

дављеника у води 

 

9 

Прва помоћ код разних 

стања. 

Саобраћајни 

трауматизам. 

Превенција и мере 

заштите од повреда. 

Траснпорт животно 

угрожених лица. 

 

 

 

 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

Усвајање принципа пружања прве помоћи код разних 

стања. Оспособљавање ученика за правилан транспорт 

повређених до здравствене установе и подношење 

извештајних података значајних за стручно медицинско  

збрињавање. Стицање вештина манипулисања повређених 

и оболелих  лица током пружања прве помоћи, припрема за 

транспорт и транспорт.  

Стицање знања о значају правилног приступа, померања и  

преноса. Овладавање техником правилног изношења 

повређених из возила 

 

10 

 

Реалистички приказ 

повреда, стања и 

обољења 

 

 

6 

Монолошко-дијалошка 

Метода: демонстрација, 

практичан рад,  

Облик наставе: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни рад 

Слушање упоређивање, уочавање,  

Практична примена, анализирање, 

разговор,  размена сопствених знања и 

мишљења, истраживање самостално  

тумачење  

Наставник презентује  

наставни садржај ,подстиче  

ученике и мотивише их. 

Кроз имитацију реалних услова (применом реалистичког 

приказа животно угрожавајућих стања), усавршавање  

стечених практичних знања у области метода и техника  

указивања прве помоћи до нивоа практичних вештина и 

навика 
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ПРЕДМЕТ  :  ПСИХОЛОГИЈА 
 

II   РАЗРЕД,  МУШКИ И ЖЕНСКИ ФРИЗЕР 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 

Бр. 

часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Циљеви и исходи садржаја програма 

1 

Предмет,гране и методе 

психологије 

4 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење примера,примена 

интроспекције 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у разговору 

Усвајање научних појмова,развијање 

интересовања и позитивног става према 

психологији као науци 

Учебици ће знати шта је предмет 

проучавања науке и препозаваће разлику 

лаичког и научног тумачења података 

2 

Развој психичког 

живота-органске 

основе,онтогенетски 

фактори развоја и 

развојни периоди 

4 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење примера 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим животом 

Упознавање материјалне основе 

псих.живота и повезаности органског и 

психичког живота човека 

Корелација са градивом 

биологије,анатомије и сл. 

Ученик ће разумети да је основа 

психичког живота органска,биолошка 

Спознаће себе као активног учесника у 

формирању сопствеме личности 

3 

Основне психичке 

појаве-

ОПАЖАЊЕ;настанак 

опажаја,опажање боја и 

лепог и 

ружног;опажање 

особа;појам и чиниоци 

пажње ;поремећаји 

опажања 

8 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење примера,рад у 

пару,групни рад 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим животом 

Упознавање ученика са природом 

сазнајних процеса 

Стицање сазнања о значају чулних 

података као сазнајне основе и о 

сложености процеса опажања 

Ученик ће разумети утицај раног 

искуства и мотивације на опажање и 

навешће примере за то 

4 
Основне психичке 

појаве-

9 Кратко 

предавање,разговор,наво

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

Упућивање у научно схватање процеса 

учења и памћења и њихову важност при 
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УЧЕЊЕ,ПАМЋЕЊЕ,ЗА

БОРАВЉАЊЕ 

ђење 

примера,илустровање 

експеримента,цртање на 

табли 

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим 

животом,бележе у 

свеске 

стицању искуства и у развоју личности 

 

Ученик ће бити упућен у правила и 

услове успешног учења и памћења 

5 

Основне психичке 

појаве-МИШЉЕЊЕ И 

СПОСОБНОСТИ 

7 Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење примера,вежба у 

примени задатака из 

тестова способности 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,бележе у 

свеске 

Стицање научног појма и значаја 

мишљења у сазнајном процесу 

Ученици ће усвојити основна сазнања о 

развоју мишљења и интелект.процеса 

Дефинисаће основне појмове. 

6 

Основне психичке 

појаве-ЕМОЦИЈЕ 

8 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење 

примера,цртање,илустро

вање,одигравање и 

демонстрација 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим 

животомраде у 

пару,глуме 

Схватање природе и сложености 

емоција,као и улоге емоционалног 

живота у целокупном понашању и 

менталном здрављу човека 

Ученици ће стећи знања  о утицају 

емоција на здравље 

Дефинисаће и препознати стрес 

Развијаће осетљивост за емпатију на 

основу препознавања својих и туђих 

емоција 

7 

Основне психичке 

појаве-МОТИВАЦИЈА 

5 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење 

примера,индивидуални 

рад,анализа 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење пример 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим 

животом,анализирају 

сопствене 

потребе,праве чек 

листу,размишљају 

Схватање многоструке детерминације 

људског понашања и важности 

познавања мотива за разумевање 

понашања појединца. 

Ученици ће разликовати фрустрације и 

конфликте 

Препознаваће одбрамбене механизме 

Дефинисаће ставове 
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8 

Основне психичке 

појаве-

ИНТЕРЕСОВАЊА,СТА

ВОВИ И ВРЕДНОСТИ 

5 Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим животом 

9 

ЛИЧНОСТ 13 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење 

примера,анализа,рад у 

паровима,дискусија 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим 

животом,размишљају о 

себи и другима,бележе 

у свеске 

Ученици треба да схвате да је понашање 

израз особина личности и да се личност 

проучава на основу проучавања 

понашања 

Ученици ће дефинисати црте и личност 

Навешће основне факторе развоја 

личности 

Препознаће сопствени тип темперамента 

Умеће да наведе своје основне 

карактерне црте 

Разумеће појам свести о себи,идентитет и 

интегритет личности 

Разликоваће основне категорије 

психичких поремећаја Усвовиће  ставове 

о значају превентивног деловања на 

психичко здравље 

10 

ОСОБА У 

СОЦИЈАЛНОЈ 

ИНТЕРАКЦИЈИ-

КОМУНИКАЦИЈА И 

ЖИВОТ У ГРУПИ 

7 

Кратко 

предавање,разговор,наво

ђење 

примера,увежбавање 

асертивног обраћања 

Ученици 

слушају,прате,сарађују,

учествују у 

разговору,повезују 

наставни садржај кроз 

примере и са 

сопственим 

животом,увежбавање ја 

порука бележе у свеске 

Умети препознати изворе неспоразума 

Ученици ће развити осетљивост за 

невербалну комуникацију 

Научиће да  примене  принципе и 

вештине асертивног реаговања 

Користиће ја поруке 

Увежбаваће активно слушање 

 

 

 



1690 
 

ОСНОВЕ ДЕРМАТОЛОГИЈЕ 

 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР) 

 

III  РАЗРЕД     (2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 
Бр. 

те-

ме 

Програмски садржаји (Тема) Бр. 

часо-

ва 

Начини и поступци 

остваривања 

садржаја програма 

Врсте активности у 

образовно - 

васпитном раду 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. УВОД 1 Вербалне методе: 

монолошка, 

дијалошка, усмено 

излагање, разговор. 

 

Демонстративна  

метода 

 

Истраживачка 

метода 

 

Фронтални  рад 

Групни  рад 

Индивидуални  рад 

 

Наставна средства: 
наставни филмови, 

цртежи, 
презентације 

богате 
фотографијама  

Упоређивање, 

слушање, уочавање, 

анализирање.  

 

 

Наставник истиче 

важност и примену 

дерматологије са 

негом.  

Наставник 

презентује наставни 

садржај, подстиче 

ученике, мотивише 

их, развија код 

ученика личну и 

професионалну 

одговорност. 

 

Циљ наставе предмета основе дерматологије је 

стицање основних знања о грађи, функцији 

и заштити коже и усвајање основних појмова о 

патолошким променама на кожи са којима ће се 

ученици сусретати у професионалном раду. 

 

Задаци наставе предмета основе дерматологије 

су да ученици: 

 

 стекну основна знања о грађи, функцији и 

заштити коже; 

 усвоје основне појмова о патолошким 

променама на кожи, умеју да их препознају и 

разликују; 

 буду оспособљени да процењују могуће 

ризике за кожу услед примене различитих 

препарата за третирање косе, коже и ноктију; 

 формирају одговорни односа према здрављу и 

усвоје основних знања о алергијама, 

изазивачима алергија, реакцијама на алергене 

и буду оспособљени за њихово препознавање; 

 развију способност посматрања, уочавања, 

упоређивања, анализирања, закључивања; 

 развију свест о сопственом знању и потреби за 

перманентним стручним усавршавањем. 

2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ КОЖЕ 9 

3. ПАТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ НА 

КОЖИ – ЕФЛОРЕСЕНЦИЈЕ 
4 

4. ЕРИТЕМАТОЗНЕ И 

ЕРИТЕМОСКВАМОЗНЕ 

ДЕРМАТОЗЕ  

4 

5. ОБОЉЕЊА ЛОЈНИХ И ЗНОЈНИХ 

ЖЛЕЗДА  
4 

6. ОБОЉЕЊА ДЛАКЕ – ТРИХОЗЕ  8 

7. ОБОЉЕЊА НОКТИЈУ – ОНИХОЗЕ  2 

8. АЛЕРГИЈСКЕ ДЕРМАТОЗЕ 3 

9. ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ 3 

10. БАКТЕРИЈСКЕ ИНФЕКЦИЈЕ 

КОЖЕ 
3 

11. ГЉИВИЧНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ 5 

12. ПАРАЗИТАРНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ  2 

13. ТУМОРИ КОЖЕ 3 

14.  ОБОЉЕЊА ПЕРИФЕРНИХ ВЕНА 2 

15. ОШТЕЋЕЊА КОЖЕ 

РАЗЛИЧИТИМ СПОЉНИМ 

ФАКТОРИМА 

3 

16.  БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ 

СЕКСУАЛНИМ ПУТЕМ  
4 
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ПРЕДМЕТ: КЊИГОВОДСТВО 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД  - Фризери 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски 

садржај (тема) 

Број 

часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном 

раду 

Циљеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
Увод у 

књиговодство 
6 

Имајући у виду да ученици немају 

претходна искуства о овој области 

неопходно је појмове објаснити 

прво теоријски па их касније и 

књиговодтсвено обрадити. 

Користити претходна знања из 

информатике ради лакшег 

попуњававања нових образаца. 

Ученике треба 

информисати о улози и 

значају књиговодствене 

евиденције, а посебно 

место у улози коју она 

има у оквиру делатности 

личних услуга. 

Пружање основних знања из 

области књиговодства. 

Упознавање ученика са 

књиговодтсвеном евиденцијом, 

појмом простог књиговодтсва и 

основну евиденцију простог 

књиговодтсва. 

2. 

Средства и начин 

обезбеђивања 

средстава 

4 

Упознавање ученика са обрасцима 

у књиговодству, шематски приказ 

средстава кроз књигу инвентара и 

биланс стања. Примери на 

оригиналним документима и 

обрасцима. 

Рад на већ готовим 

књиговодтвеним 

обрасцима, израда 

задатака пословних 

промена фризерске 

радње. 

Упознавање ученика са појмом 

сопствених и туђих извора 

финансирања. Упознавање 

ученика са књигом инвентара и 

билансом стања. 

3. 

Књиговодствена 

документа и 

пословне књиге 

6 

Упознавање са оригиналним 

обрасцима, попуњавање образаца 

кроз примере из праксе. 

Ученици се упознају са 

комплетном 

документацијом на 

оригиналним обрасцима. 

Уз вежбу са предметним 

професором  покушавају 

да овладају техником 

попуњавања задатих 

образаца. 

Стицање представе о 

књиговодствним документима, 

начин и поступак евиденције. 

Састављање документације у 

простом књиговодству. 

4.  

Евиденција 

благајничког 

пословања 

4 

Овладавање техником правилне 

евиденције новчаних средстава у 

благајни. 

Упознавање са 

документацијом и начин 

функционисања 

Основни циљ јесте да ученици 

науче да правилно воде 

благајничко пословање и 
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благајничког пословања и 

евиденције. Пример за 

евиденцију благајничког 

пословања кроз књигу 

благајне уз примену 

благајничке 

документације. 

користе знања да би 

документацију попунили у 

складу са законом. 

5.  

Евиденција 

пословања преко 

жиро-рачуна 

4 

Овладавање техником правилне 

евиденције новчаних средстава на 

жиро – рачуну. 

Упознавање са отварањем 

жиро рачуна, 

инструментима платног 

промета. Усвајање 

претходних знања из 

области благајничког 

пословања и повезују их 

са жиралним пословањем.  

Ученици треба да знају који су 

основни кораци при отварању 

жиро-рачуна, да науче 

инструменте платног промета и 

прате евиденцију на жиро 

рачуну уз коришћење 

инструмената платног промета. 

6. 
Евиденција 

материјала 
4 

Овладавање техником правилне 

евиденције набавке и трошења 

материјала. 

Ученици се упознају са 

начином набавке 

материјала и трошења 

материјала у магацинском 

и материјалном 

књиговодству. 

Ученици знају да евидентирају 

набавку материјала у 

материјалном књиговодтсву, 

воде картице материјала. 

7. 

Евиденција 

обавеза и 

потраживања 

4 
Овладавање техником евиденције 

дужничко поверилачких односа.  

Ученици кроз теоријска 

знања попуњавају књигу 

дужника и поверилаца уз 

пратећу документацију. 

Ученици знају да разликују 

уговорних дужничко 

поверилачких односа и утврђују 

значај тржишне оријентације у 

пословању.  

8. 

Евиденција 

основних 

средстава и 

ситног инвентара 

4 

Овладавање техником правилне 

евиденције набавке и трошења 

основних средстава и ситног 

инвентара. 

Ученици се упознају са 

обрасцима књигом 

основних средстава, 

картотеком, књигом 

основних средстава и 

ситног инвентара. 

 

Ученици знају да воде књигу 

основних средстава, картице 

основних средстава и ситног 

инвентара. Ученици 

евидентирају основна средства у 

фризерском салону. 
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9. Инвентар 4 
Овладавање техником и 

организацијом инвентарисања. 

Ученици састављају 

бруто и нето имовину и 

утврђују резултат 

пословања. 

Ученици кроз ученички салон 

састављају инвентарне листе 

фризерског салона. 

10. 
Трошкови 

пословања 
4 

Упознавање са трошковима 

пословања . 

Ученици разликују 

расходе од прихода, 

начин обрачуна бруто и 

нето зарада, трошкова 

средстава за рад и режије. 

Ученици самостално 

обрачунавају трошкове 

фризерског салона, утврђују 

ралику између цене коштања и 

продајне цене. 

11. 
Резултати 

пословања 
6 

Стицање знања о показатељима 

успешности пословања и 

доношења одговарајућих одлука; 

анализа тржишта и пословног 

окружења ради преизимања 

конкретних акција за што 

успешније пословање. 

Ученици се упознају са 

новим обрасцима (биланс 

успеха, воде књигу 

расхода и прихода).  

Основни циљ јесте да схвате да 

је прачење, мерење и 

упоређивање резултата 

пословања један од главних 

циљева сваког привредника. Да 

утврди узроке успеха и неуспеха 

и мери своју спешност 

пословања. 

12. 
Пословни – 

бизнис план 
4 

Стицање потребног знања о 

елементима, саджају и структури 

пословног плана. Да повеже улогу 

књиговодтва у састављању и 

анализи пословног плана. 

Ученици уз помоћ већ 

припремљених образаца 

за бизнис план приступају 

изради бизнис плана. 

Презентација ученичких бизнис 

планова. 

13. 
Основе пореског 

система 
3 

Развијање навика  за педатно, 

прецизно вођење књиговодтвене 

евиденције ради лакшег обрачуна 

пореза. 

Ученици се упознају са 

ситемом опорезивања 

фризерског салона, врсте 

пореза. 

Примена тренутних законских 

прописа за систем и начин 

обрачуна пореза. 

14. 
Финансијска 

контрола 
3 

Стицање знања о потреби и начину 

спровођења финансијске контроле 

и извршавању обавеза према 

друштвеној заједници. 

Ученици морају да обрате 

пажњу да је потребно 

правилно водити 

књиговодствену 

евиденцију због сталних 

финансијских контрола. 

Ученци схватају да је потребно 

вршити сталне контроле 

финансијског пословања јер 

тиме доприносе друштвеној 

заједници. 
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ПРЕДМЕТ  :  ЕСТЕТСКО   ОБЛИКОВАЊЕ   ФРИЗУРЕ 

 

3 разред, мушки  и  женски фризер 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски 

садржај (тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања саджаја 

програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1. 

Општи појмови, 

естетика и 

ликовни елементи 

14 

Облик рада: фронтални, групни, тимски 

рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати, фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

Стицање знања о 

опшим појмовима 

естетике 

2 

Основе 

декоративне 

козметике 

7 

Облик рада: фронтални, групни, тимски 

рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати, фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

Стицање знања о 

декоративној 

козметици 

3 

Корективна 

шминка и 

фризуре   

1 

Облик рада: фронтални, групни, тимски 

рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати, фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

Стицање знања о 

корекцијама шминке и 

фризуре 

4 
Фризуре по 

намени 
16 

Облик рада: фронтални, групни, тимски 

рад, индивидуални рад 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

Стицање знања о 

фризурама по намени 
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Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати, фризерски каталози 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

5 

Историјски развој  

фризуре и 

костима 

10 

Облик рада: фронтални, групни, тимски 

рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати, фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

Стицање знања о 

историјском развоју 

фризуре и костима 

6 
Одевање и 

фризура 
12 

Облик рада: фронтални, групни, тимски 

рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати, фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

Стицање знања о 

начину одевања и 

фризури 
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ПРЕДМЕТ  :  ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

 

1.  разред, МУШКИ ФРИЗЕР 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци 

остваривања саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Циљеви и исходи 

садржаја програма 

1. 

Упознавање подручја 

рада, услова и 

организације рада и 

радне просторије 

5 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода 

демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

подручју рада (салону), 

појму модерног и лепог. 

Стицање професионалне 

културе, комуникације 

(терминологијa). 

2. 
Фризерски алат, прибор 

и електрични апарати 
25 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о алату, 

прибору и апаратима и 

руковању њима. 

3. 
Хигијенско- техничка 

заштита 
15 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о заштити 

на раду и санитарним 

прописима.Стицање 

знања о дезинфекционим 

средствима (алкохол, 

асепсол), о стерилизацији 

и професионалним 
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лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

обољењима фризера. 

4. Потрошни материјал 15 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о врстама 

потрошног материја и 

његовој употреби, као и о 

правилном дозирању 

потрошног материјала. 

5. Бријање браде 40 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о алату за 

бријање, припреми за 

бријање, шеми бријања, 

техникама бријања и нези 

лица после бријања. 

6. 
Техника прања и 

шишања косе 
30 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

припреми за прање косе, 

наношењу шампона, 

техникама прања и 

испирања, техникама 

сушења косе. 

7. Масажа лица и главе 10 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

Стицање знања о значају 

масаже за здравље 

клијента. Учење 

масажних хватова и 

релаксационе масаже. 
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Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

ученике, мотивише их 

8. Шишање косе 35 

Облик рада: фронтални, 

групни, тимски рад, 

индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о врстама 

косе, квалитету и 

густини. Припрема косе 

за шишање, врсте 

шишања, шема шишања и 

удовољавање жељи 

странке. 

 

 

НАСТАВА  У  БЛОКУ 
Практична настава са технологијом рада 
 

1.разред, Мушки фризер 
 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
Фризерски алат, прибор 

и електрични апарати 
10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алати и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Стицање знања о алату, 

прибору и апаратима и 

увежбавање руковања 

њима. 

2. 
Хигијенско-техничка 

заштита 
10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Стицање знања о заштити 

на раду и санитарним 

прописима.Стицање знања 
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дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

о дезинфекционим 

средствима (алкохол, 

асепсол), о стерилизацији и 

професионалним 

обољењима фризера. 

3. Бријање браде 10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање коришћења 

апарата и алата за бријање. 

Увежбавање припреме за 

бријање, шеме бријања, 

техникe бријања и неге лица 

после бријања. 

4. 

Техника прања и 

шишања косе. Масажа 

лица и главе 

15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад. 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање припреме за 

прање косе, наношењa 

шампона, технике прања и 

испирања, технике сушења 

косе. Стицање знања о 

значају масаже за здравље 

клијента. Учење и 

увежбавање масажних 

хватова и релаксационе 

масаже. 

5. Шишање косе 10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Стицање знања о врстама 

косе, квалитету и густини 

косе. Увежбавање припреме 

косе за шишање, врсте 

шишања, шеме шишања и 

удовољавања жељи странке. 
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алат и прибор, фризерски 

каталози 

6. Потрошни материјал 5 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Стицање знања о врстама 

потрошног материја и 

њиховој употреби, као и о 

правилном дозирању 

потрошног материјала. 

 

 

2. РАЗРЕД,  Мушки фризер 
 

Ред.бр. 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1. 
Примена препарата за 

негу косе 
11 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода 

демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

препаратима за негу 

косе, утврђивање 

квалитета и степена 

оштећености косе, о 

избору шампона за негу 

косе и дејству препарата 

за негу косе. 

2. 
Бријање и избријавање 

браде и главе 
22 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

поступцима бријања и 

избријавања браде, о 

бријању главе и нези 

после бријања. 
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3. Масажа лица и главе 11 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

врстама масаже, њеном 

значају и о употреби 

хладних и топлих облога. 

4. 
Обликовање браде и 

бркова 
22 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наст. средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати и 

каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

облицима и техникама за 

обликовање браде и 

бркова и обликовању по 

жељи странке. 

5. 
Класично шишање суве 

и мокре косе 
99 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

врстама шишања, о 

скраћивању и 

проређивању косе, о 

техникама израде 

прелаза на врату, обради 

зулуфа, шишање према 

квалитету косе и облику 

главе, о шишању суве и 

мокре косе. 

6. Шишање бријачем 22 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

правилној обради косе 

бријачем и о 

предностима шишања 

бријачем при изради 

фризуре. 
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7. 
Обликовање класичних 

фризура 
99 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

обликовању фризуре 

према моди, естетском 

изгледу и квалитету 

косе. Стицање знања о 

формирању раздељка, 

употреби учвршћивача 

за косу, завршном 

чешљању и лакирању 

косе. 

8. 
Израда таласа прстима и 

феном 
11 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

формирању таласа 

прстима и формирању 

таласа без раздељка са 

феном. 

9. Реструктурирање косе 33 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

средствима за 

реструктурирање косе и 

о правилној подели косе 

за реструктурирање. 

10. 
Бојење косе, браде и 

бркова 
22 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

Стицање знања о 

каталогу боја, 

средствима за бојење и 

правилном поступку код 

бојења косе, бркова и 

браде. 
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лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

ученике, мотивише их 

11. Деколоризација косе 33 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

средствима, поступку и 

техникама за 

деколоризацију косе. 

 

 

Практична настава са технологијом рада 
 

3. РАЗРЕД, Мушки фризер 
 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи 

садржаја програма 

1. Шишања у тренду 120 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода 

демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о шеми 

шишања, шишању према 

квалитету косе. Примена 

разних техника шишања, 

обрада косе маказама, 

маказама са 

микрозупцима, 

проређивање косе са 

ефилир маказама. 

Oбрада косе бријачем, 

употреба електричне 

машине. Упознавање са 

такмичарским и 

ревијалним шишањем. 
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2. Израда фризуре у тренду 120 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

врстама фризуре, 

техникама рада 

фенирања и завршног 

чешљања. Израда 

фризуре према врсти 

шишања и квалитету 

косе, према моди и 

естетском изгледу. 

Израда такмичарских и 

ревијалних фризура. 

3. 
Исправљање коврџаве 

косе 
15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

исправљању природних 

коврџа феном и 

хемијским препаратима. 

4. Реструктурирање косе 30 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

врстама минивала, 

припреми косе за 

минивал, техникама 

намотавања косе и 

наношењу препарата, као 

и о нези реструктуриране 

косе. 

5. 
Бојење косе, браде и 

бркова 
45 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

Стицање знања о 

врстама боја, припреми 

за бојење, бојењу 

израстка, бојењу целе 

дужине косе, прању и 

нези обојене косе. 
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лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

ученике, мотивише их Упознавање са 

техникама бојења браде 

и бркова. 

6. Колорисање косе 30 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

колорисању косе и 

времену деловања колор 

шампона. 

7. Деколоризација косе 45 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Н. средства: пројектор, лап топ, 

фризерски препарати , каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

врстама деколораната, 

припреми косе и 

техникама извођења, као 

и прању и нези 

деколорисане косе. 

8. 
Нега здраве и оштећене 

косе 
15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

примени средстава на 

здравој и оштећеној коси 

и употреби средстава за 

ревитализацију. 

9. 

Мода и естетско 

обликовање браде и 

бркова 

30 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

облицима браде и бркова 

и њиховом естетском 

обликовању, о техникама 

обликовања, начину 

прања и нези. 
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НАСТАВА  У  БЛОКУ 
Практична настава са технологијом рада 
 

3.разред, Мушки фризер 
 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. 

Мода и естетско 

обликовање браде и 

бркова 

15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о облицима 

браде и бркова и 

увежбавање њиховог 

естетског обликовања, 

технике обликовања и 

начинa прања и неге. 

2. Класично шишање 15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Увежбавање свих врста 

класичног шишања: 

средње, ниско, високо… 

3. Шишања у тренду 15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Увежбавање  шеме шишања 

и шишања према квалитету 

косе. Примена разних 

техника шишања, обрада 

косе маказама, маказама са 

микрозупцима, 

проређивање косе са 

ефилир маказама, обрада 

косе бријачем, употреба 

електричне машине. 
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Упознавање са 

такмичарским и ревијалним 

шишањем. 

4. 
Бријање и избријавање 

браде и главе 
15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање бријања и 

избријавања браде и 

бријања главе. 

5. Реструктурирање косе 15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фриз. каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање свих врста 

минивала. 

6. 
Бојење косе, браде и 

бркова 
15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Стицање знања и 

увежбавање бојења косе, 

браде и бркова у свим 

нијансама. 

7. Деколоризација косе 15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

Увежбавање 

деколоризације израстка, 

целе дужине и праменова. 



1708 
 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

8. 
Нега здраве и оштећене 

косе 
15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алат и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање примене 

средстава за 

ревитализацију. 

 

 

ПРЕДМЕТ  : ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

 

1.РАЗРЕД,  ЖЕНСКИ ФРИЗЕР 

 

Уџбеници: Светлана Матовић, Практична настава са технологијом рада 1, за први разред средње стручне школе, образовни 

профил: женски фризер, Завод за уџбенике 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. Занимање фризер 4 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о подручју 

рада (салону), појму 

модерног и лепог. Стицање 

професионалне културе, 

комуникације 

(терминологије). 
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2. 
Развој фризуре кроз 

векове 
1 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

првобитним услугама и 

алатима, о усавршавању 

струке и промени потреба 

кроз векове. 

3. 
Руковање алатом, 

прибором и апаратима 
25 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о алату, 

прибору и апаратима и 

руковању њима. 

4. 
Хигијенско-техничка 

заштита 
12 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

дезинфекционим 

средствима (алкохол, 

асепсол), о стерилизацији и 

професионалним 

обољењима фризера. 

5. Анализа косе 10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о структури 

косе, особинама косе, 

пигменту, расту длаке. 

Стицање знања за 

могућност дијагностике 

косе. 
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6. 

Хигијена и нега косе-

врсте ревитализације 

косе и техника прања 

25 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

променама на кожи главе и 

косе. 

7. 
Обликовање косе 

шишањем 
20 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

стиловима шишања, о 

естетском обликовању косе 

према облику лица и главе. 

Стицање знања о техникама 

шишања, о фазама шишања 

и линији шишања. 

8. Трансформација косе 8 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о техникама 

рада, о естетском 

обликовању фризуре, о 

хемијским процесима-

третманима, о врстама 

препарата и њиховој 

примени, о утицају 

препарата на косу. 

9. 
Трајна ондулација-

минивал 
35 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о техници 

рада за ондулацију, 

припреми косе, процени 

косе пре ондулације. 
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10. 
Обликовање фризура по 

стилу и намени (водена) 
35 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

класичном и модерном 

стилу. Стицање знања о 

врстама фризура по намени 

(дневна, вечерња, 

уметничка..) и техникама 

израде. 

 

 

НАСТАВА У БЛОКУ 

Практична настава са технологијом рада 

1.разред, Женски фризер 
 

Уџбеници: Светлана Матовић, Практична настава са технологијом рада 1, за први разред средње стручне школе, образовни 

профил: женски фризер, Завод за уџбенике 
 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
Професионална 

комуникација 
5 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алати и прибор, фриз. каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање и увежбавање 

професионалне културе, 

комуникације 

(терминологија). 

2. 
Руковање алатом, 

прибором и апаратима 
20 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алати и прибор, фриз. каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о алату, 

прибору и апаратима и 

увежбавање руковања 

њима. 
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3. 
Техника прања и нега 

косе 
15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алати и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Увежбавање техника прања 

косе: дубинско, кружно и 

масажа главе. Стицање 

знања о ревитализацији 

косе: површинској нези, 

дубинској нези и о употреби 

кондиционера: маске и 

креме. 

4. 
Техника увијања косе: 

водена, минивал 
10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алати и прибор, фризерски 

каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Увежбавање технике рада за 

ондулацију, припреме косе, 

процени косе пре 

ондулације и различитим 

техникама израде фризуре. 

5. 
Техника апликације 

боје на косу 
10 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

алати и прибор, фризерски 

каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Увежбавање технике 

апликације боје на косу. 

 

 

 

 

 

 



1713 
 

Практична настава са технологијом рада 

2. РАЗРЕД, Женски фризер 

 

Уџбеници: Светлана Матовић, Практична настава са технологијом рада 2, за други разред средње стручне школе, образовни 

профил: женски фризер, Завод за уџбенике 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Циљеви и исходи садржаја 

програма 

1. Класично шишање 22 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о врстама 

шишања: буби шишање, 

равно шишање, паж 

шишање и о естетском 

обликовању косе. 

2. 
Модерно савремено 

шишање 
32 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о техникама 

шишања: раван рез, убодно 

шишање, клизно шишање. 

Стицање знања о линији 

фризуре: степенаста, 

геометријска, асиметрична. 

3. 
Шишање косе код 

деце 
22 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

савременој линији шишања 

која се примењује код 

шишања деце. 
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4. 

Основа класичне 

фризуре, израда 

таласа 

43 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о начинима 

израде таласа: прстима, од 

шестица са и без раздељка, 

израда таласа из намотача, 

четком и феном. 

5. 

Обликовање 

класичних дневних 

фризура 

44 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о припреми 

косе: прању, примене 

средстава за 

ревитализацију. Стицање 

знања о естетском 

обликовању фризуре и 

техникама израде фризуре 

на различитој дужини косе. 

6. 

Трансформација косе 

поступком трајне 

oндулацијe 

54 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о поступку 

трајне ондулације на 

здравој коси и на хемијски 

третираној коси. Припрема 

косе за ондулацију, 

припрема алата и 

материјала. Стицање знања 

о техникама увијања косе: 

вертикално, хоризонтално, 

класично и модерно и 

врстама намотача. 

7. 

Обликовање модерне 

савремене дневне 

фризуре 

23 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

Стицање знања о модерним 

дневним фризурама, о 

техникама израде феном и 

четком и уплитању косе, о 

линији фризуре: степенаста, 

асиметрична и равна. 
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лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

ученике, мотивише их 

8. Боја и бојење косе 4 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о врсти 

пигмента косе, о спектру 

боја и каталогу боја. 

9. 
Коришћење хидрогена 

у фризерској струци 
17 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о процесима 

бојења, о класификацији 

боја и примени поступка, о 

врти оксиданата и 

развијачима. 

10. 

Бојење косе у 

природне тонове и 

нијансе 

63 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

комбиновању боја из исте 

серије, о бојењу косе 

природним групама тонова 

и осталим тоновима. 

Стицање знања о методама 

рада бојења косе. 

11. 
Нијансирање косе 

преливима и бојом 
40 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фр. препарати, каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о врстама 

боје, техникама 

нијансирања бојом и 

шатирања средствима за 

деколоризацију, о начинима 

нијансирања бојом и 

средствима за деколориз. 
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12. Нега оштећене косе 17 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

мултиактивним третманима 

за косу, о третманима за 

хидратацију косе и о 

кондиционерима. 

13. 

Третмани приликом 

патолошких промена 

косе и коже главе 

4 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о  

патолошким променама 

косе и коже главе и о 

третманима. 

 

 

Практична настава са технологијом рада 

 

3. РАЗРЕД, Женски фризер 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. 
Шишање савремене 

линије 
51 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

 

Стицање знања о 

комбиновању различитих 

техника рада шишања косе. 



1717 
 

2. 
Обликовање 

вечерњих фризура 
46 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

обликовању уметничких 

фризура на различитој 

дужини косе. 

3. 

Бојење косе у 

различите тонове и 

нијансе 

122 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

поступцима бојења, 

пребојавању из тамнијих 

нијанси у светлије, 

посветљивање већ обојене 

косе, тамњење већ обојене 

косе, корекција боје, бојење 

у пепељасти тон, бисерни 

тон, махагони тон, бакар, 

кестен, црвени тон. 

4. Избељивање косе 46 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

деколоризацији косе: блага 

и интензивна, о врстама 

оксиданата, методама 

избељивања, колорисању 

бељене косе и коректури 

(предпигментација). 

5. 
Бојење 100% седе 

косе 
60 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о бојењу у 

светле и тамне тонове, о 

односу боје и хидрогена, 

техникама рада, поступку 

бојења од корена до шпица, 

нијансирање у природне 

тонове. 
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6. 
Минивал на хемијски 

третираној коси 
94 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о поступку 

минивала на бојеној коси, 

на нијансираној коси и у 

зависности од структуре 

косе. Припрема косе за 

минивал и ревитализација 

косе. Одређивање технике 

увијања косе и шишање 

крајева косе. 

7. 
Проблеми при 

хемијским процесима 
3 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о 

проблемима при бојењу 

косе, бељењу косе и 

минивалу, као и о 

поступцима решавања 

проблема. 

8. Надоградња косе 28 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, 

лап топ, фризерски препарати, 

фризерски каталози 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их 

Стицање знања о врстама 

надоградње косе: 

кератином, 

микрогранулама, о 

корекцијама и скидању 

надоградње. 
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НАСТАВА У БЛОКУ 

Практична настава са технологијом рада 

3. разред, Женски фризер 

 

Редни 

број 

теме 

Програмски садржај 

(тема) 
Број часова 

Начин и поступци остваривања 

саджаја програма 

Врсте активности у 

образовно-васпитном раду 

Цињеви и исходи садржаја 

програма 

1. 

Обликовање 

уметничких и 

алтернативних 

фризура 

15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода демонстрације 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фризерски каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање обликовања 

уметничких фризура на 

различитој дужини косе. 

2. 

Бојење косе у 

различите тонове и 

нијансе 

15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фризерски каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање поступака 

бојења, пребојавању из 

тамнијих нијанси у 

светлије, посветљивање већ 

обојене косе, тамњење већ 

обојене косе, корекција 

боје, бојење у пепељасти 

тон, бисерни тон, махагони 

тон, бакар, кестен. 

3. 

Избељивање косе-

блага и интензивна 

деколоризација 

20 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фриз. каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање деколоризације 

косе: блага и интензивна, о 

врстама оксиданата, методе 

избељивања, колорисање 

бељене косе и коректура 

(предпигментација). 

4. 
Шишање савремене 

линије 
25 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

Увежбавање комбиновања 

различитих техника рада 
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комбиновањем 

различитих техника 

рада 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фризерски каталози. 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

шишања косе. 

5. 

Бојење 100% седе 

косе-

предпигментација 

15 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фризерски каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање бојења у 

светле и тамне тонове, 

Oднос боје и хидрогена, 

техникe рада, поступка 

бојења од корена до шпица, 

нијансирање у природне 

тонове. 

6. 

Минивал на хемијски 

третираној коси 

(дубинска нега косе 

провитаминским 

третманом) 

 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фризерски каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање поступка 

минивала на бојеној коси, 

на нијансираној коси и у 

зависности од структуре 

косе. Припрема косе за 

минивал и ревитализација 

косе. Одређивање технике 

увијања косе и шишање 

крајева косе. 

7. 

Надоградња косе 

различитим 

техникама 

 

Облик рада: фронтални, групни, 

тимски рад, индивидуални рад 

Наставне методе: монолошко-

дијалошке,метода практичних 

активности 

Наставна средства: пројектор, лап 

топ, фризерски препарати, алат и 

прибор, фризерски каталози. 

Слушање, уочавање, 

анализирање, разговор, 

вежбање. 

Наставник презентује 

наставни садржај, 

демонстрира, подстиче 

ученике, мотивише их. 

Увежбавање надоградње 

косе: кератином, 

микрогранулама, корекција 

и скидање надоградње. 
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КОНЦЕПТ   МАТУРСКОГ  ИСПИТА 

 
 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЖЕНСКИ И МУШКИ ФРИЗЕР 

 

Завршним  испитом проверава се стручна осопособљеност ученика за почетно укључивање у рад и обављање 

професионалних задатака. При провери стручне оспособљености може се ангажовати социјални партнер. 

Завршни испит састоји се од: практичног рада и усмене одбране практичног рада. 

 

ПРАКТИЧНИ РАД: 

 

Практичним радом на завршном испиту проверава се оспособљеност ученика за практично извођење фризерских 

процедура и других задатака из подручја рада фризера.Садршаји практичних задатака обухватају све врсте класичног и 

модерног шишања, обликовање фризура, минивал и бојење косе, шатирање косе, бријање и обликовање браде и бркова. 

 

УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА: 

 

Усменом одбраном практичног рада на завршном испиту проверава се ниво стечених знања и способности ученика да та 

знања примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака  фризера. Испитна питања за усмену одбрану 

практичног рада су из следећих области: хигијенско-техничка заштита на раду; врсте, особине и избор средстава за негу и 

хигијену косе и браде; врсте шишања; особине и избор препарата за препарирање и бојење косе; естетика браде и бркова и 

сл.   
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6.   ПОСЕБНИ   ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

ПРОГРАМ  КАРИЈЕРНОГ  САВЕТОВАЊА   И   ПРОФЕСИОНАЛНЕ  

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  УЧЕНИКА 
 

Са циљем професионалне оријентације, односно професионалног усмеравања 

ученика, у Школи се, од самог почетка школовања, кроз активности у оквиру сваког 

предмета спроводи информисање о занимањима из одговарајућих подручја рада. Са циљем 

формирања зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене и 

одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело, у 

Школи је формиран Тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су стручни 

сарадници и наставници. Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење 

индивидуалних склоности ученика и пружање помоћи ученицима и њиховим родитељима 

у избору даљег школовања и занимања. Саветодавни рад обавља се током школовања, и 

школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и 

саветовањем. Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље 

учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних 

информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно 

разликовање и формирање сопственог става о томе. У складу с наведеним циљем Школа 

прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима 

студирања и потребама на тржишту рада. Посебан значај у процесу професионалне 

оријентације има рад са ученицима завршног разреда, када се доносе одлуке о даљем 

школовању и избору занимања. Психолог школе обавља низ активности које ученицима 

олакшавају избор занимања. У оквиру програма рада психолога школе предвиђене су 

радионице за ученике четвртог разреда на тему активног тражења посла: израда 

хронолошке и функционалне биографије, разговор са послодавцем, развој унутрашње и 

спољашње мотивације, развој интересовања, аспирација и способности за одређена 

занимања. У овај процес укључение су и оделјеснке старешине завршних разреда и 

координарор Ученичког парламента као чалнови Тима за каријерно саветовање ученика. 

Планом је предвиђен и индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима у 

процесу професионалног усмеравања и оспособљавања, уз примену одговарајућих мерних 

инструмената. 

 
 

 

 

Структура 

програма 

Програм је део редовне наставе грађанског васпитања IV разреда и индивидуална 

активност ученика у оквиру рада психолошко-педагошке службе школе. 

Структуру програма  за  ученике чине: 

1. Психолошко тестирање у оквиру професионалне оријентације 

2. Информисање 

3. Израда личног плана професионалног развоја 

4. Едукација о професионалном интервјуу, писању CV-а и успостављању контакта са 

потенцијалним послодавцима 

5. Превладавање специфичних (индивидуалних) проблема у контексту 

професионалног развоја 

6. Усавршавање  модела праћења ученика након завршене средње школе 
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ВРСТА АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Преузимање задатака из 

области проф. оријентације 

у индивидуалним 

оперативним плановима 

рада 

Сви наставници, одељенске 

старешине , наставници 

практичне наставе, школски 

психолог 

Почетак школске године 

Предавања, саветовања, и 

разговори са ученицима 3 и 

4 разреда 

Школски  психолог Током читаве школске 

године 

Анкетирање и процена 

радних вредности 

Наставници грађанског 

васпитања и школски 

психолог 

Друго полугодиште 

Информисање о режиму 

студија из информатора и 

путем презентација 

појединих  факултета 

Одељенске старешине 

школски психолог 

Друго полугодиште 

Тестирање способности 

ученика и склоности 

Школски психолог Током читаве школске  

године 

Посете здравственим и 

другим установама ради 

упознавања врсте и 

организације рада 

 

Наставници практичне 

наставе 

 

II  полугодиште 

Учешће на свим скуповима 

где се презентују активности 

средњих школа у граду 

Задужени наставници 

стручних предмета 

Друго полугодиште 

Организовање радионица, 

представа и презентација за 

ученике основних школа о 

занимањима за која наша 

школа обучава 

Секција за здравствено 

васпитање - ученици 

Друго полугодиште 

 

ПРОГРАМ   ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА 

 

 С обзиром да је циљ образовно-васпитног рада са ученицима развијање свестране 

личности – телесно, психички, социјално здраве и зреле личности оспособљене да брине о 

сопственом здрављу, здрављу своје породице, ближе околине, Школа овом виду 

васпитања посвећује потребну пажњу. Сложена здрваствена проблематика, 

карактеристична за популацију младих, захтева интезиван здравствени рад у школи и 

организовану заштиту здравља ученика. Организовано спровођење здравствене заштите 

ученика подразумева и да стручни органи школе прате и анализирају податке о 

здравственом стању ученика и на основу тога предузимају кораке превенције и 

интервенције. Програмски задаци из ове области остварују се кроз реализацију наставних 

програма стручних предмета (са циљем подизања свести о значају правилне исхране, 

развијања културе хигијене руку, упознавања са психофизичким карактеристикама 
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узраста, подизања свести о ризицима раног ступања у сексуалне односе, упознавања са 

последицама и ризицима злоупотребе психоактивних супстанција, развоја свести о 

репродукцији и биолошком наслеђу, формирања вештина за пружање прве помоћи, 

освешћивања проблема адолесценције и малолетничке деликвенције...); непосредну 

здравствену заштиту ученика, која се остварује у школи у сарадњи са надлежним 

здравственим институцијама. 

Здравствено-васпитни рад са ученицима наше школе реализоваће се најпре кроз 

теоријску и практичну наставу стручних предмета, а онда на часовима одељењског 

старешине, кроз рад слободних активности, спортске активности, акције друштвено-

корисног рада ученика и рад Омладине  Црвеног  крста. 

У реализацији програма, поред стручних лица из наше школе и самих ученика, биће 

укључени одговарајћи стручни сарадници и здравствени радници из радних организација и 

установа које се баве проблемима здравственог васпитања и просвећивања. Посебна 

сарадња оствариваће се са стручним тимом школског диспанзера који спроводи едукацију 

адолесцената и наставника у оквиру "Саветовалишта за младе". 

 

Циљеви  здравственог васпитања су: 

 

-стицање знања,формирање позитивних ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим начином живота и развојем хуманих односа међу људима и половима; 

-унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље; 

-остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, појединаца и друштвене 

заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика. 

 

Гобални  програм здравствене  заштите  ученика  одвијаће се  кроз  реализацију  

следећих  садржаја  и   програма: 

 

 Програм  безбедности и здравља  на  раду 

 Унапређивање  здравља – примарна  превенција 

 Програм  хуманизације  међуљудских  односа 

 Програм  мера   превенције  деликвентног  понашања  и  болести  зависности  код 

средњошколске   омладине 

 
 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 
 

Циљ програма: Развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду 

Задаци програма:  
 

-утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика 

 

-препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту 
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УНАПРЕЂИВАЊЕ   ЗДРАВЉА ( ПРИМАРНА  ПРЕВЕНЦИЈА ) 

Тема Корисник Реализатор Начин 

1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА :   

 

 

1.  разред 

 

 

 

Наставник  и  

ученици 

 

 

 

Секција  ЗВ 

- буди  здрав 

- буди  оно  што  јеси (пронађи  себе ) 

-  одабери  друштво 

- развиј  снажну  личност 

-  буди  добитник 

2.  СТРЕС  И  УПРАВЉАЊЕ  ЊИМЕ 2. и 4. разред Час  психологије ЧОС 

3. ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЈЕНСКИ РЕЖИМ 

ЖИВОТА     

1. и 2. разред Час   хигијене Секција   

ЗВ 

4. ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ЕСТЕТИКА И НЕГА 

ТЕЛА, БОЛЕСТИ  ПРЉАВИХ   РУКУ 

1.  разред Секција  ЗВ ЧОС 

5. ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКИХ  АКТИВНОСТИ  И 

СПОРТА  ЗА  ОРГАНИЗАМ  И  ЗДРАВЉЕ 

1. разред Редовна  настава  физичког  

васпитања 

6. НАРКОМАНИЈА  И  ДРУГЕ  ПОЈАВЕ 

ЗАВИСНОСТИ 

1. разред Секција  ЗВ ЧОС 

7. СИДА – КАКО СЕ МОЖЕ  СПРЕЧИТИ, 

РИЗИЧНО ПОНАШАЊЕ  И  САВЕТОВАЊЕ 

2. разред Секција  ЗВ ЧОС 

8.  БОЛЕСТИ  КОЈЕ  СЕ  ПРЕНОСЕ  

ПОЛНИМ  ПУТЕМ 

1. и 2. разред Секција  ЗВ ЧОС 

9. ПРИМЕНА  САВРЕМЕНЕ  

КОНТРАЦЕПЦИЈЕ 

1. и 2. разред Секција  ЗВ ЧОС 

10. ПОЈАВА И ТОК ТРУДНОЋЕ, ПРИПРЕМА  

ЗА  ОДГОВОРНО  РОДИТЕЉСТВО 

3. и  4. разред Секција  ЗВ ЧОС 

11. АНОРЕКСИЈА И ДРУГИ  ПОРЕМЕЋАЈИ 

ИСХРАНЕ 

1. и 2. разред Секција  ЗВ ЧОС 

Број 

теме 

Садржај рада Начин остваривања програма Разред 

1. Организовање дежурства наставника и ученика у 

школи 

Дежурство ученика у школи и наставника 

у складу са распоредом који је 

истакнут у зборници и на огласној табли 

 

 

 

 

 

3. и 4. 

2 Теоријско и практично оспособљавање запослених 

за безбедан и  здрав рад 

Предавање, практично извођење, провера знања 

3. Обезбедидити запосленима одговарајућа средства 

личне заштите 

Набавка средстава личне заштите 

4. Систематски прегледи ученика и наставника Лекарски преглед 

5. Санитарна обрада ученика смера медицинска 

сестра-техничар и  наставника здравствене неге 

Санитарна обрада 

6. Обрада одговарајућих програмских садржаја из 

области  безбедности и здравља на раду у процесу 

остваривања образовно-васпитног рада 

Предавање и дискусија на часу одељењског 

старешине 

7. Поштовање  и  примена  протокола о заштити 

ученика  од   насиља, злостављања  и 

занемаривања 

 



1726 
 

АКТИВНОСТИ У РАЗВОЈУ ХУМАНИХ ОДНОСА МЕЂУ ЉУДИМА И МЕЂУ 

ПОЛОВИМА - усмерене су на подстицање човекољубља, људске солидарности, толеранције и 

узајамног уважавања личности, на изграђивање сарадничких и равноправних односа, на развијању 

другарства и пријатељства, на припрему на брак и одговорне односе међу партнерима итд. У 

реализацији постављених задатака у овој области васпитног рада учествују сви наставници и 

спољни сарадници, кроз све облике васпитно-образовног рада, али и школа својом укупном 

организацијом и оријентацијом образовно-васпитне делатности. Посебни задаци из ове области 

постављају се наставницима здравствених предмета, физичког васпитања, наставницима практичне 

наставе, затим Секцији за здравствено васпитање, одељењским старешинама и школском 

психологу, да их реализују уз погодне програмске садржаје својих предмета и кроз посебне облике 

рада, акције и третмане. И током ове школске године иницираће се сарадња са Аутономним 

женским центром, Београд, преко којих су ученици наше школе учествовали у пројекту „Нулта 

толеранција на родно засновано насиље у школама“. Иницираће се и активности ученика као 

вршњачких едукатора како у оквиру наше школе тако и у другим основним и средњим школама, а 

све у сарадњи са координатрима АЖЦ. 

 

ПРОГРАМ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДЕЛИНКВЕНТНОГ ПОНАШАЊА И 

 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ  КОД СРЕДЊОШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ 

 

 Због актуелности овог друштвеног проблема и у нашој непосредној друштвеној средини, 

наша школа овим програмом жели да интензивира свој васпитни рад и као значајан друштвени 

чинилац да свој допринос у превенцији болести зависности и делинквентног понашања школске 

омладине. 

 Циљ – одговарајућим васпитно-образовним поступцима развијати позитиван однос према 

здравом начину живљења и формирати потребу за чувањем и унапређивањем менталног и 

физичког здравља. Утицати на младе да стичу потребно знање и формирају негативан однос према 

наркотицима и девијантном понашању, као и да развијају активан однос у супротстављању 

различитим искушењима и појавама криминала и насилничког понашања. 

Тема                 Носиоци   Корисници                       Начин и 

време 

1. Облици делинквентног            Стручна лица Центра          Наставнички и ђачки           II 

полугодиште 

 понашања младих у  нашем         за социјални рад                колективи           

окружењу  и последице                         и СУП-а       

 _____________________________________________________________________________                     

ТЕМА КОРИСНИК РЕАЛИЗАТОР НАЧИН 

ЕМОЦИЈЕ-ЉУБАВ  И ЉУБОМОРА  2.  РАЗРЕД ПРОФ.ПСИХОЛОГИЈЕ                   НА   ЧАСУ 

АФЕКТИ  И РАСПОЛОЖЕЊА 2. РАЗРЕД ПРОФ. ПСИХОЛОГИЈЕ НА  ЧАСУ 

ЕМОЦИОНАЛНА ЗРЕЛОСТ 

РОДИТЕЉА И АУТОРИТЕТ          

РОДИТЕЉИ ПСИХОЛОГ РОДИТЕЉСКИ 

САСТАНАК 

ФОРМИРАЊЕ  ЗРЕЛЕ ЛИЧНОСТИ 2. РАЗРЕД ПРОФ. ПСИХООГИЈЕ НА  ЧАСУ 

ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ    

II РАЗ. И 

РОДИТЕЉ    

ПСИХОЛОГ ЧОС, САВЕТ 

РОДИТЕЉА 

СЕКСУАЛНОСТ 1. РАЗРЕД ЛЕКАРИ, ПСИХОЛОГ ЧОС 

ИЗБОР  ПАРТНЕРА – 

ПСИХОЛОШКИ  АСПЕКТИ 

3.  РАЗРЕД ПСИХОЛОГ ЧОС 

СЕКСУАЛНЕ  СЛОБОДЕ И  

РАВНОПРАВНОСТ  ПОЛОВА 

2. РАЗРЕД   
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2.Стручно излагање  Одељењске стареш.,         Ученици свих                             Током 

школ.год. 

  са дискусијом,              психолог  и  лекари         одељења наше школе           на ЧОС-у 

  опште теме у сваком   

  одељ. према приказаном 

  прог.рада од. стареш. 

3.Погодно наставно   Наставници:    Сви ученици који            Током   

редовне 

  градиво обогатити са              Здрав.неге      имају ове               обраде градива  

  аспекта размевања  Психологије     предмете                на часовима 

  и примене знања у   Хигијене 

  вези са овим проблемом Здрав.васпитања 

  (уградити васпитне  Социологије 

  компоненте)   Грађанског васпитања 

    Устав и право грађ. 

    Биологије 

    Фармакологије 

    Неуропсихијатрије  

4.Превенција насиља            ТИМ за заштиту ученика од насиља   Током   године                                                       

5.Теме из програма секције ЗВ          Наставнници   здравственог  васпитања              Током  редовне  

наставе 

  
 

 

ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 

 

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају 

угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је 

мултидисциплина и треба да представља трајну обавезу свих чланова друштва. Њена 

мултидисциплинарност проистиче из чињенице да здравље, животна средина и социјални 

услови представљају комплекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Брига о 

животној средини је са гледишта нашег друштва приоритет од свеукупног значаја за 

друштво. Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције, здравог 

развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.  

 

ЗАДАЦИ    ПРОГРАМА 

 

 Упознати  своје окружење  и  развијати способности за одговоран живот у њему  

(култура живљења  и  морално – естетски однос човека  према  природи )  ; 

 Очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета 

екосистема; 

 Развијати еколошку свест ; 

 Да критички оцене личне поступке и поступке других  према  околини и природи ; 

 Да сагледају правила индивидуалног понашања према животној средини ; 

 Очување  животињских и биљних врста, плодности земљишта, природних лепота и 

просторних вредности, културне баштине и добара које је створио човек.  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ПЛАН  АКТИВНОСТИ 

 

Ред. 

број 

Активност Време реализације Носиоци активности 

1. Израда паноа „Со вреднија од злата“ Октобар   

 

Наставници 

стручних већа и  

ученици  

 

2.  Трибина и израда паноа „Ph 

вредност раствора и јонски производ 

воде“ 

Новембар  

3. Израда паноа „ Рециклажа, заштита 

животне средине“ 

Јануар  

4. Израда паноа „Ефекат скаклене 

баште“ 

Март  

5. Израда паноа“ Дан планете земље“ Април  

6. Израда паноа „Дан без дуванског 

дима“  

Мај  

7. Обележавање Међународног  дана 

заштите животне средине 

5. јун  Наставници ученици 

8. Одржавање чистоће у оквиру школе и 

у школском дворишту 

Током године Сви запослени и 

ученици 

9. Прикупљање отпадног материјала 

(пластика, чепови,хартија) 

Током године Сви запослени и 

ученици 

10 Развијање културе опхођења према 

заштити животне средине 

Током године Сви запослени и 

ученици 

 

Начин праћења активности реализоваће се кроз извештаје стручних већа, а као доказ 

послужиће  панои  и  фотографије. 

 

 
ПРОГРАМ   ШКОЛСКОГ   СПОРТА 

 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, у 

Школи се, осим наставе физичког васпитања, реализује и програм школског спорта. 

Школским спортом су обухваћени заинтересовани ученици и то кроз рад у спортским 

секцијама, организацију и реализацију школских такмичења и припреме за учешће у 

ваншколским такмичењима и спортским акцијама.  

 

Основни циљ спортско – рекреативних активности је да се у слободном времену 

организује активност ученика у овој области, тако да им обезбеди здраву и културну 

забаву и разоноду, да задовољи њихове посебне жеље, да им помогне да развију позитиван 

однос према физичкој култури, формирају чврсте навике за редовним телесним вежбањем. 

 

У оквиру спортско – рекреативних активности се остварују следећи конкретни задаци: 
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- обухват што већег броја ученика посебним програмом физичког вежбања, који, заједно са 

општим програмом чини јединствену целину, односно јединствен систем школског 

физичког васпитања; 

- задовољење нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за бављење 

разним гранама физичког вежбања у слободном времену; 

- откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури, у спорту, гимнастици, 

игри, плесу и помагање ученицима да свестрано развијају своје природне способности за 

овај или онај вид физичког вежбања; 

- подстицање ученика да науче како да физичко вежбање интегришу у свој свакодневни 

живот и да активности у овој области развију развију као своју трајну потребу и обавезу. 

 

Спортско – рекреативне активности подразумевају оне спортско – рекреативне активности 

и дисциплине које обавезна настава физичког васпитања не може да обухвати. 

 

Садржај рада чине: спортско – рекреативне активности неформалних група у спортовима 

за које се група самостално определи (све спортске игре, стони тенис, стрељаштво, 

пливање и сл.); тренинзи и такмичења у спортовима за које се ученици самостално на 

основу жеља и предиспозиција определе (атлетика, вежбе на справама, рукомет, фудбал, 

одбојка, кошарка, стони тенис, пливање и сл.); забавна такмичења и надметања, излети и 

друге активности ради забаве и разоноде; специјални течајеви за основно упознавање 

неких грана физичког вежбања и спортских дисциплина, које ученици раније нису 

упознали или у њима желе да продубе своја знања. 

 
 

 

ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 

 

 

Културне активности средње школе представљају активности које се остварују на основу 

програма културних активности школе, а обухватају:  

 

 прославе дана од значаја за живот и рад Школе,  

 почетка и завршетка школске године,  

 прославе школских и државних празника,  

 приредбе, представе, изложбе, концерте и такмичења,  

 научно-истраживачке активности и друге активности које доприносе проширењу 

утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења,  

 посете установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне 

самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање 

ученика и културном развоју окружења школе.  

 

 

Школа ће пригодним програмом свечано обележити дане који су од посебног значаја за 

живот и рад школе и то:  
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1. Сваке школске године, пред завршетак наставе, школа организује завршну школску 

приредбу која има карактер презентације најуспешнијих резултата разних образовно-

васпитних активности школе родитељима ученика и локалној средини. За припрему ове 

приредбе ученици ће утрошити око 10 часова.   

   

2. Секција за здравствено васпитање својим програмом рада утврдиће такве активности 

којима се повезује са другим школама и установама, и помаже им да стекну сазнања о 

разним болестима савременог човека. Секција годишње у просеку планира 10 здравствено 

пропагандних радионица и позоришних представа за предшколску децу, за ученике 

основних и средњих школа, а здравствено-превентивне активности предузимају се према 

потребама наручиоца. Чланови секције су задужени за организацију превентивних 

представа, радионица и предавања са предавачима са стране за ученике наше школе. Ове 

активности су, такође, у складу са Школским развојним планом и Годишнјим планом рада 

школе. За активности примарне превенције планира са фонд од 60 часова годишње. 

 

3. Пригодне свечаности и културно-уметнички програм за прославу Дана Светог Саве 

(27. Јануар) Реализатори су одељењске заједнице, драмска и рецитаторска секција и хор. 

 

4. Сталне изложбе ученичких ликовних радова на паноима у ходнику школе и повремене 

израде зидних новина. Реализатори су  чланови секције здравственог васпитања ученика, 

као и Ученички парламент. Ове активности део су Годишњег плана рада школе и 

Школског развојног плана. 

 

5. Предметни наставници и одељењске заједнице ученика организују током школске 

године више посета културним и научним установама. Обично се планирају масовније 

посете значајним изложбама у Народном музеју и Ликовној галерији у локалној средини 

(Зрењанину), посета јесењем Сајму књига у Београду, присуство ученика на књижевним 

вечерима и другим програмима Градске библиотеке, гледање бар 2 представе у Народном 

позоришту "Тоша Јовановић" и 2 оперске или позоришне представе у Српском народном 

позоришту у Новом Саду, гледање 2-3 филма од већег уметничког значаја у сали 

Културног центра, слушање музичких дела, разговори јавних радника са ученицима и 

друго. 

 

6. Многи ученици је учлањени су у културно-уметничка и спортска друштва и тимове у 

граду и својим родним местима и дају значајан допринос подизању културног нивоа своје 

друштвене средине. 

 

7.  Као Дан школе слави се 6. март пригодним  обележавањем. 
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ПРОГРАМ   САРАДЊЕ   СА   ПОРОДИЦОМ 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Сарадња са породицом обухвата детаљно информисање и саветовање родитеља, 

укључивање родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука у вези са 

безбедносним, наставним, ваннаставним, организационим и финансијским питањима и то 

ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја. Садржаји сарадње проистичу 

из потребе Школе, породице, развојних карактеристика младих на овом узрасту и 

индивидуалних потреба појединаца. Сарадња Школе и породице заснива се на плану 

сарадње са родитељима који је саставни део Годишњег плана рада. Са планом и програмом 

сарадње родитељи се упознају на почетку школске године. Рад је заснован на поштовању 

личности родитеља уз уважавање знања и искуства родитеља са њиховом децом. Сарадња 

са родитељима се остварује непосредно, кроз индивидуалне и групне разговоре, 

родитељске састанке и посредно, кроз Савет родитеља. Са родитељима сарађују сви 

запослени који су укључени у образовно – васпитни рад (одељенске старешине, 

наставници, психолог, координатор практичне наставе и директор Школе). Укључивање 

родитеља на различите начине у живот Школе помаже родитељима да разумеју начин на 

који школа функционише, структуру и организацију школе, школски курикулум и 

подстиче развој компетенција за сарадњу са Школом. Због тога је важно да се у оквиру 

добро испланираног и дугорочног програма, родитељима нуди најразноврснији вид 

активности у које могу да се укључују у односу на преференције, обавезе, способности и 

вештине. Ово се односи на различите облике партиципације, почев од информисања и 

консултовања родитеља и њиховог активног учешћа на родитељским састанцима, до 

посета часовима, помоћи наставнику у раду са децом код куће, учествовања у изради 

школских развојних планова и учешће у различитим школским тимовима и органима 

управљања, који се баве организацијом наставних и ваннаставих активности и доношењем 

одлука од интереса за ученике и Школу. Савет родитеља има значајну улогу и овлашћења 

у регулисању живота Школе стога се пуно ради на успостављању механизма путем којег 

ће Савет бити стварни представник родитеља и путем којег ће бити остварена двосмерна 

комуникација: од родитеља ка њиховим представницима у Савету родитеља и од 

представника Савета родитеља ка родитељима који су их изабрали. Будући да су родитељи 

у највећој мери упућени на сарадњу са одељенским старешинама и предметним 

наставницима и да са њима имају најучесталије контакте, наставници се труде да креирају 

такву атмосферу у којој ће родитељи бити подстакнути да се укључују на различите 

начине у школске активности и да доприносе унапређењу квалитета живота Школе. 

Сарадња са породицом је један од основних принципа на којима се заснива 

функционисање Школе и у том смислу учешће родитеља у животу Школе јесте једно од 

важних мерила за процену квалитета рада школе. Школа развија процедуре са циљем да 

охрабри и подстакне партиципацију родитеља и да је учини одрживом. Партиципација је 

део школске праксе, а партиципација родитеља је у функцији изградње партнерског односа 

породице и Школе који одликују равноправност и узајамно поверење, заједничка 

одговорност за процес образовања и васпитања, уважавање културних различитости и 

прилагођавање начина комуникације културним специфичностима, дефинисање развојних 

норми, циљева и исхода образовно-васпитног процеса у процесу преговарања и сарадње и 

учествовање родитеља у изради школских програма. Са циљем унапређења сарадње 
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родитеља и Школе и подстицања укључивања родитеља у различите аспекте школског 

живота, Школа информише родитеље о свим аспектима школског живота и образовног 

процеса који се непосредно тиче њихове деце и њих, као и о могућностима на које све 

начине могу да се укључе у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета 

образовно-васпитног процеса; консултује родитеље пружајући им прилику да изразе своје 

ставове и потребе и уз помоћ разрађених процедура омогућава родитељима да буду 

видљиви у процесу образовања своје деце и да њихова перспектива буде уважена у 

процесу доношења одлука; укључује родитеље у процес одлучивања у областима које су 

од непосредног значаја за образовање њихове деце као активних чланова органа установе, 

Школског одбора, Савета родитеља, као и Тима за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за самовредновање и вредновање рада школе, 

Стручног актива за развојно планирање и других, по потреби. На првом родитељском 

састанку одељењски старешина упознаје родитеље са организацијом рада Школе, правима 

и обавезама ученика и родитеља, кодексом понашања и бира се представник родитеља за 

Савет родитеља. План рада родитељских састанака, термини планираних родитељских 

састанака, план рада Савета родитеља, индивидуалних контаката са одељењским 

старешинама и план сарадње са стручним сарадницима саставни су део годишњег плана 

рада Школе. Ради праћења успешности сарадње, Школа унутар процеса самовредновања 

организује анкетирање родитеља у циљу утврђивања њиховог задовољства сарадњом и 

активностима реализованим у Школи. Анкетирање се обавља анонимно како би било 

објективно. Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, 

узима се у обзир у поступку самовредновања квалитета рада Школе.  
 

ПЛАН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 

Садржај - активности Време 

реализације 

Носици 

активности 

Начин 

праћења 

Укључивање родитеља у Савет родитеља школе, 

Школски одбор и рад бројних тимова на нивоу 

школе. 

По плану 

наведених 

органа школе 

Чланови наведених 

органа школе 

Записници 

 

Испитивање потреба и очекивања родитеља 

анкетирањем. 

На крају сваког 

полугодишта 

Разредне 

старешине и  

Тим за 

самовредновање 

Извештај, 

анкете 

Учествовање родитеља у сачињавању и 

реализацији  ИОП-а. 

По потреби Тим за ИО Извештај, 

документ 

Ангажовање родитеља као едукатора других 

родитеља о проблемима који су 

релевантни за родитељску популацију, а за које 

су поједини родитељи стручни. 

По потреби и 

ако постоје 

услови за то 

Разредне 

старешине, 

педагог, психолог 

 

Извештај 

Едукација родитеља кроз организовање мини 

предавања на родитељским састанцима, 

организовање трибина и 

радионица за заинтересоване родитеље 

По плану 

родитељских 

састанака 

Разредне 

старешине, 

психолог, педагог 

 

Извештај 

Учешће родитеља у различитим образовним 

пројектима који се одвијају у школи 

По плану 

пројеката 

Разредне 

старешине 

Извештај 
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ПЛАН  УКЉУЧИВАЊА  САВЕТА  РОДИТЕЉА  У  РАД  ШКОЛЕ 

Време 

реализације 

Садржај активности Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

Септембар -Конституисање новог сазива Савета родитеља 

-Избор председника Савета родитеља 

-Разматрање Извештаја о реализацији годишњег 

плана рада за прошлу годину 

- Разматрање Годишњег плана рада за наредну 

годину 

-разматрање Плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника  

- Разматрање извештаја о остваривању школског 

развојног плана у  претходној школској години 

 

-Доношење одлуке о висини и спецификацији 

средстава „Донације за виши стандард“ 

-Упознавање Савета родитеља са Школским 

протоколом за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама 

- Давање сагласности на план и програм екскурзија 

 

-Избор представника родитеља у Школски одбор 

-Давање сагласности на предлог удзбеника 

-Упознавање са припремљеношћу школе за нову  

школску  

-Донације 

-Текућа питања 

Председник 

Савета, директор, 

административни 

радник 

Записник 

Новембар -Доношење одлуке о избору агенција за реализацију 

екскурзија  

-Утврђивање висине надокнаде за наставнике 

ангажоване на реализацији екскурзија ученика 

-Текућа питања 

Председник 

Савета, директор, 

административни 

радник 

Записник 

Јануар-Фебруар Разматрање извештаја о успеху и владању ученика 

на крају првог полугодишта са предлогом мера за 

даље унапређење рада школе 

-Извештај о утрошку средстава 

 Записник 

Мај –јун  -Разматрање извештаја о успеху и владању ученика 

на крају другог полугодишта са предлогом мера за 

даље унапређење рада школе 

-Извештај о утрошку средстава 

-Разматрање извештаја о изведеним ексурзијама 

-Текућа питања 

Председник 

Савета, 

диреКтор, 

административни 

радник 

Записник 

 

НАПОМЕНА: По потреби, родитељи ће се и чешће састајати, уколико то буде наметала 

актуелна ситуација, у случајевима потребе разматрања  о питањима утврђеним законом и 

статутом и ради реализовања активности из ШРП-а. 
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ПРЕДЛОЗИ ТЕМА ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ 

 

I РАЗРЕД 

 

1. Организација рада Медицинске школе и значај сарадње школе и родитеља у 

васпитању ученика, упознавање са правилима понашања ученика, запослених и родитеља 

ученика (одељењски старешина) 

2.  Психосоцијалне карактеристике адолесценције (психолог) 

3.  Емоционална зрелост родитеља и појаве злостављања деце (психолог) 

4.  Утицај породице на делинквентно понашање деце (психолог) 

5.  Проблеми изостајања ученика са редовне наставе (одељењски старешина) 

6. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовом 

остваривању (задужени наставник из Актива за ШРП) 

7. Упознавање родитеља са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама, као 

и са активностима  

 

II РАЗРЕД 

 

1.  Узроци асоцијалног и делинквентног понашања-наша стварност (психолог) 

2.  Наркоманија и друге болести зависности (лекари, Секција за здравствено 

васпитање) 

3. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовој 

реализацији (задужени наставник из актива за ШРП) 

 

III РАЗРЕД 

 

1. Улога породице у формирању односа и ставова деце према раду, радним обавезама 

и друштвеним вредностима (школски психолог, проф. социологије или одељењски 

старешина) 

2. Сукоб генерација и ауторитет породице и родитеља (школски психолог) 

3. Проблеми изостајања ученика са редовне наставе 

4. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовој реализацији 

(задужени наставник из актива за ШРП) 

 

IV РАЗРЕД 

 

1.  Садржај и организација матурског испита у нашој школи (одељењски 

старешина) 

2.  Улога породице при коначном опредељивању ученика за животни позив и даље 

школовање (одељењски старешина) 

3.Проблеми изостајања ученика са редовне наставе 

4. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовој 

реализацији (задужени наставник из актива за ШРП) 
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ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ 

 

Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за 

младе у јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део 

школског програма и део развојног плана школе. Школа прати, укључује се у дешавања у 

локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима планира садржај и начин 

сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе.  

 

Објекти друштвене средине за остваривање програмских садржаја и задатака 

   

1.Општа болница "Ђ. Јоановић"  

  2.Апотека Зрењанин     

  3. Предшколска установа Зрењанин                                

  4. Завод за здравствену заштиту (Лабораторија)   

  5. Народни музеј    

  6. Градска библиотека   

  7.Позориште "Тоша Јовановић"   

  8.Културни центар               

  9.Ликовна галерија  

 10. Дом здравља ”Бошко Вребалов” 

 

 

Сарадња са другим установама од значаја за рад школе 

 
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА 

ЗРЕЊАНИН 

САРАДЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИГОДНИХ ТРИБИНА И 

ПРЕДАВАЊА, САРАДЊА У СЛУЧАЈЕВИМА 

ДЕЛИНКВЕНТНОГ ПОНАШАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ЗРЕЊАНИН 

САРАДЊА У СЛУЧАЈЕВИМА ДЕЛИНКВЕНТНОГ 

ПОНАШАЊА, ПОРОДИЧНОГ ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА 

МЛАДЕ (ШКОЛСКИ 

ДИСПАНЗЕР) 

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА, ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА, 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА 

ПОЛИВАЛЕНТНА 

ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА  

ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА (ПРЕВЕНЦИЈА МАЛИГНИХ 

ПРОМЕНА НА КОЖИ) 

ДРУГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 

ГРАДУ 

САРАДЊА У ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ, АКТИВИ 

ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И СЕКРЕТАРА 

ШКОЛА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ГРАДУ ОТВОРЕНА ВРАТА ШКОЛЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

ЗРЕЊАНИН 

САРАДЊА У КАРИЈЕРНОМ САВЕТОВАЊУ УЧЕНИКА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

САРАДЊА У КАРИЈЕРНОМ САВЕТОВАЊУ УЧЕНИКА 

 

 

 



1736 
 

ПРОГРАМ   ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА  ОД   НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА   И   

ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, као и према 

Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање  и 

занемаривање (”Сл.гласник РС, бр.30/2010”) и Правилнику о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног  дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности ("Сл. глaсник РС", бр. 65/18), Медицинска школа у Зрењанину је  

дефинисала свој Програм заштите ученика од насиља. На основу ових правилника, а у 

складу са специфичностима свог рада школа је оформила Тим за заштиту ученика од 

насиља који чине. Овај тим је задужен за осмишљавање, праћење и реализацију школског 

Програма заштите ученика од насиља.   Задаци Тима су следећи:  

 

- учествовање у обукама за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

- сарадња са институцијама релевантним у ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања (Центар за социјални рад, МУП, Општа болница ) 

- информисање остатка колектива и осталих запослених у установи о мерама заштите 

деце, као и давање неопходних информација о облицима и врстама злостављања и 

њихових последица 

- упознавање родитеља, старатеља и локалне заједнице са Општим и посебним 

протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања (у даљем тексту 

Општи и Посебни протокол) као и са школским Програмом заштите ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања (у даљем тексту Програм заштите ученика). 

- координација над осмишљавањем и реализацијом програма заштите ученика 

- организација процене нивоа ризика и безбедности у школи 

- евалуација реализације програма заштите 

- евидентирање појаве насиља 

- извештавање стручних тела и органа управљања 

- сарадња са релевантним установама 

- припрема плана наступа пред медијима и јавношћу 

- прикупљање документације 

 

У складу са прописаним задацима Тима, осмишљене су следеће мере и активности : 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

Упознавање родитеља са Општим и посебним 

протоколом 

Септембра Школски психолог, 

одељенске старешине, 

председник савета родитеља 

Ажурирање сарадње са релевантним установама 

(СУП-одељење на малолетна лица, Центар за 

социјални рад...)  

Почетак 

септембра 

Чланови Тима 

Директор школе 

Транспарентност чланова Тима за заштиту ученика-

јавно истакнута имена и  оквирна задужења 

Септембар-

октобар 

Тим за заштиту ученика 

Едукација ученика I разреда који не слушају 

наставу грађанског васпитања о облицима и 

последицама насиља 

Октобар Наставници грађанског 

васпитања 
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Осмишљавање паноа и информативних плаката о 

томе шта чинити и коме се обратити у случајевима 

злостављања 

Октобар-

децембар 

Тим за заштиту ученика 

(наставници грађанског 

васпитања) 

Анализа рада и постигнућа Тима за заштиту ученика 

 

 

Мај  

Тим за заштиту ученика 

Директор школе 

Наставничко веће 

 

 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА Носиоци 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање Тима, избор координатора, договор о 

раду 

Септембар месец Тим за заштиту од 

насиља 

 Израда плана рада Тима До 15.09. 

Информисање родитеља – Савет родитеља, 

родитеље одељења о стању безбедности у школи, 

о протоколу поступања, мерама  за побољшање и 

превентивним активностима 

 

Током септембра месеца 

Псиихолог, одељ. 

старешина 

Договор о одељенским и школским правилима Почетак септембра месеца Психолог 

Упознавање свих актера у васп. – об. процесу  са 

члановима Тима и њиховим задацима 

Током семптембра месеца Тим за заштиту од 

насиља, од. Старешине 

Формирање Тршњачког тима Током септембра месеца Наставници задужени за  

Ученички парламент 

Истраживање о учесталости и врсти насиља у 

школи, упознавање са резултатима истраживања  

и  зрада плана акције на основу резултата истраж. 

 

Септембар -децембар 

Тим за заштиту од 

насиља , Ђачки 

парламент 

Заједнички комуникацијски семинар за ученике и 

професоре (асертивна комуникација) 

трећи квартал Тим, Ученички 

парламент, 

Радионице и разговори на тему насиља у оквиру 

ЧОС-а 

током године одељенске старешине 

Организација трибина, акција, дебата и сл. на 

тему превенције насиља и промоцију здравих 

стилова живота, као и обелележ. значајних датума 

током године Тим, Ученички 

парламент, МУП 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Састанци Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања ( процена ситуације у школи, праћење и евалуација 

превентивних активности) 

током године 
Тим за 

заштиту од 

насиља 

 

Поступање по прописаним корацима – редоследу поступака у 

случају интервенције:процена нивоа ризика заустављање насиља 

заштитне мере информисање надлежних служби праћење ефеката 

предузетих мера 

По потреби у случају 

пријаве насиља 

 

     Планира се начин праћења ефеката програма заштите:  Записници са састанака Тима. 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА  ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА  И ВРЕЂЕЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

  

Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личност ( у даљем тексту: Програм превенције), донет је у складу са Правилником о поступању 

установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности, ("Службени гласник РС", бр. 65/2018 од 24.8.2018. године). 

 

Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности  у  целости   постоји  као   посебан  документ.   

 

Овде  ће  бити  приказане  превентивне активности и активности и мере у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

Циљеви: 

*Уградња принципа једнаких могућности и недискриминације и њихово остваривање у свакодневном 

животу и раду школе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, одељење, ученички 

парламент, стручни органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет 

родитеља) 

*Информисање о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и 

заштити од дискриминације и дискриминаторног понашања 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

1. Израда материјала за предавања, трибине, родитељске састанке, 

часове одељенске заједнице  
Чланови Тима 

Први квартал 

2018/2019.  

2. Упознавање запослених са  различитим облицима 

дискриминације и понашања којима се вређа углед, част и 

достојанство личности, препознавању и мерама за спречавање 

сегрегације 

Чланови Тима Октобар 

3. Упознавање родитеља и ученика са  различитим облицима 

дискриминације и понашања којима се вређа углед, част и 

достојанство личности, са мерама препознавања спречавања 

сегрегације  

одељенске 

старешине, 

директор 

Октобар 

4. Израда паноа којим се промовишу принципи једнаких 

могућности и недискриминације 

Ученички 

парламент, 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

Фебруар 

5. Давање предлога Ученичком парламенту да у годишњи програм 

рада уврсти и садржаје и теме које се тичу спречавања насилног 

понашања као и подстицања толерантних и другарских односа у 

школи и ван ње 

Психолог и 

координатор 

Ученичког 

парламента 

Фебруар 

6. Предлог Ученичког парламента на допуну постојећег Плана и 

програма рада Тима за заштиту деце од насиља. 

Координатор 

Ученичког 

парламента 

Новембар 

7. Прожимање наставних планова и програма неких предмета 

садржајима о дискриминацији и њеним последицама 

Руководиоци 

стручних већа 

Новембар и 

децембар 
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8.Обезбеђивање сразмерне заступљености родитеља ученика 

припадника националне мањине у савету родитеља и 

општинском савету родитеља (спречавање сегрегације) 

Одељењске 

старешине 
септембар 

Циљ *Пружање додатне подршке ученицима и  родитељима из мањинских и осетљивих друштвених 

група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног 

познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и 

васпитања и др. 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

1.Обезбеђивање додатне подршке за укључивање у вршњачку 

групу и инклузивно образовање кроз мере индивидуализације 

наставе, интензивног учења српског језика или језика 

националне мањине и друге мере подршке у складу са 

потребама ученика (спречавање сегрегације) 

Одељењски 

старешина, 

психолог, Тим за 

инклузију 

током године 

2. Помоћ одличних ученика ученицима из мањинских и осетљивих 

друштвених група ради превазилажења могућих потешкоћа у 

образовању 

одељењски 

старешина 
током године 

3. Индивидуални разговори и рад са ученицима из мањинских и 

осетљивих друштвених група 

психолог, 

одељењски 

старешина 

током године 

Циљ: *Стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и 

развијање културе људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и 

предрасуда код учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање 

инклузивног окружења, препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно 

понашање 

Активности 
Носиоци 

активности 
Време 

1. Одабир семинара ради јачања капацитета запослених за 

пружање додатне подршке, конципирање програма и 

предузимање активности усмерених на унапређивање односа 

међу ученицима, прихватање различитости и развоју 

интеркултуралности (спречавање дискриминације и 

сегрегације) 

Тим за заштиту, 

Тим за стручно 

усавршавање 

Прво 

полугодиште 

2. Реализовање семинара за наставнике Наставници 
Током школске 

године 

3. Примена стечених знања у раду 
Обучени 

наставници 
Током године 

Циљ:  

*Превазилажење стереотипа и предрасуда, развијање свести о опасности и штетним последицама 

дискриминације, унапређивање толеранције и разумевања, интеркултуралности, уважавање и 

поштовање различитости и др. 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

1. Организовање радионица на часовима одељенске заједнице  

 

психолог, 

одељењске 

старешине 

Децембар, 

јануар 

2.Укључити ученике из осетљивих и ризичних група у реализацију 

различитих активности у школи 

 

Одељенске 

старешине, 

наставници 

Континуирано 
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3.Наставити са подстицањем ученика да се одазивају на све 

конкурсе који су у понуди у току школске године на тему 

превенције дискриминације 

Наставници Континуирано 

4.Помоћ наставницима у раду са одељењем – сензибилизација 

других ученика  

психолог Континуирано 

5.Индивидуални рад са ученицима који имају тешкоће у развоју 

или су из осетљивих друштвених група 

психолог, 

одељењске 

старешине 

Континуирано 

6.Укључивање вршњачког тим за заштиту и вршњачку подршку у 

реализацију активности ради превазилажења дискриминаторног 

понашања у школи         

Координатор 

вршњачког тима 

за превенцију 

насиља 

Континуирано 

7.Промоција „Сандучета поверења“ 

 

психолог, 

Вршњачки тим 

током године 

Циљ:  *Рад са ученицима који трпе, чине или сведоче о  дискриминаторном понашању 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

1. Разговори и саветодавни рад са ученицима који трпе, чине 

или сведоче о  дискриминаторном понашању 

 

одељењски 

старешина, 

психолог, Тим за 

заштиту 

током године 

2. Разговори са одељењем ради укључивања детета у вршњачку 

заједницу 

Одељ.старешина,п

сихолог 

током године 

Циљ: *Сарадња са родитељима, јединицом локалне самоуправе, надлежним органима, службама и др. 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

1. Сарадња са Центром за социјални рад, Домом здравља, 

Полицијском станицом ради сталног протока релевантних 

података о ученицима 

Тим за заштиту континуирано 

2. Договор и организовање предавања и трибина од стране 

релевантних установа из друштвене средине 

Тим за заштиту током године 

3. Успоставити сарадњу са релевантним 

установама(позориште,биоскоп,канцеларија за младе,Културни 

центар) ради посећивања представа, изложби, предавања, 

књижевних вечери и слично на тему дискриминације, предрасуда, 

стереотипа и сл. 

Тим за заштиту током године 

 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА -  ПОСТУПАЊЕ ШКОЛЕ  

У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

 

Сазнање о дискриминаторном понашању у школи може да се добије: опажањем, на основу 

сумње или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. 

Информација може да се добије непосредно – усмено, у писаном облику, коришћењем 

дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног ученика или посредно – од 

његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као и на основу 

анонимне пријаве. 
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Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

Реаговање у случају сумње 

Активности 
Носиоци 

активности 
Време 

1.Проверавање добијене информације (видео записом, 

анонимном анкетом ученика, разговором и сл.) 

Лице коме је 

пријављено, 

одељењски 

старешина 

одмах по сазнању 

2.Појачан васпитни рад  и праћење понашања – када је 

сумња непотврђена 

Одељењски 

старешина 

након провере 

информација 

3.Предузимање мера и активности за повреду законске 

забране дискриминације ако је сумња потврђена 

Тим за заштиту, 

директор 

након провере 

информација 

Реаговање у случају непосредног случаја 

Активности 
Носиоци 

активности 
Време 

1.Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање 

учесника 

Сви запослени у 

школи 
Одмах по сазнању 

2.Ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, 

затражиће се пружање прве помоћи, обезбеђивање 

лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за 

социјални рад 

Одељењски 

старешина, 

психолог 

Одмах по сазнању 

3.Обавештавање и позивање родитеља. Уколико 

родитељ није доступан, установа одмах обавештава 

центар за социјални рад. 

 Одмах по сазнању 

4.Одвојен разговор са учесницима 

Одељењски 

старешина, 

психолог, 

директор,  

Одмах по сазнању 

5.Одвојен или заједнички разговор са учесницима и 

родитељима 
Тим за заштиту 

Непосредно после 

догађаја 

6.Прикупљање релевантних информација и 

консултације ради: разјашњавања околности, 

анализирања чињеница, процене нивоа 

дискриминације, ризика, предузимања одговарајућих 

мера и активности 

Тим за заштиту уз 

консултацију са: 

директором, 

одељењским 

старешином, 

дежурним 

наставником, 

другим 

очевицима, 

представником 

ученичког 

парламента 

Непосредно после 

догађаја 

7.Израда плана појачаног васпитног рада и плана Тим за заштиту Непосредно после 
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ИНТЕРВЕНЦИЈА - ПОСТУПАЊЕ ШКОЛЕ  

У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕМА 

УЧЕНИКУ 

 

Редослед поступања у интервенцији је: 

Реаговање у случају сумње 

Активности Носиоци 

активности 

Време 

1.Заустављање дискриминаторног понашања Сви запослени одмах по сазнању 

2.Смиривање ситуације и обезбеђивање сигурности и 

подршке за ученике. 

Сви запослени одмах по сазнању 

3Иинформисање одељењског старешине  Сви запослени одмах по сазнању 

4.Подношење пријаве директору  и обавештавање и 

позивање родитеља 

одељењски 

старешина 

непосредно након 

догађаја 

5.Консултације тима за заштиту ради прикупљања свих 

релевантних чињеница за доношење плана заштите од 

дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника у 

образовању као дискриминисано лице 

Тим за заштиту непосредно након 

догађаја 

6.Консултације са одговарајућим стручњацима и 

установама и укључивање надлежних служби. 

Тим за заштиту по потреби  

7.Покретање појачаног васпитног рада и израда плана 

заштите  у који су укључени и родитељи 

Одељењски 

старешина 

непосредно након 

догађаја 

8.Обавештавање Министарства – надлежне школске 

управе и вођење дисциплиског поступка  

директор у року од 24 сата  

9.Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера 

према дискриминисаном лицу и сведоку–учеснику у 

образовању 

директор континуирано 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА у примерима сегрегације ако постоји сумња на сегрегацију 

Активности 
Носиоци 

активности 
Време 

Припрема и израда  плана десегрегације директор 
одмах по 

заснању 

Спровођење плана десегрегације кроз мере и активности 

примерене специфичностима ситуације сегрегације. 

Проширени 

састав Тима 

за заштиту 

одмах по 

заснању 

заштите од дискриминације (за све учеснике – 

дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и 

сведоке.) 

догађаја 

8.Предузимање мера и активности из плана појачаног 

васпитног рада и плана заштите од дискриминације 

Носиоци 

активности 

израђених планова 

Континуирано  

9.Праћење ефеката предузетих мера и активности 

прати установа ради провере успешности, даљег 

планирања заштите и других активности установе 

одељењски 

старешинаТим за 

заштиту, психолог 

Континуирано 
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Извештавање и праћење активности десеграгације 

Проширени 

састав Тима 

за заштиту 

одмах по 

заснању 

Активности усмерене на подизање свести запослених у 

установи о препознавању сегрегације и њеним последицама, 

као што су: презентације анализе стања и дискусије на 

седницама наставничког већа, радионице за превазилажење 

предрасуда и прихватање културолошких разлика; 

радионице за израду плана десегрегације, састанке актива и 

усаглашавање начина рада; састанке са осталим учесницима 

у процесу (центром за социјални рад, надлежном школском 

управом Министарства итд.); 

Тим за 

заштиту, 

психолог, 

директор 

по потреби 

Јачање компетенција запослених за унапређивање квалитета 

наставе и учења, пружање подршке ученицима који су у 

ризику од осипања и ризичног понашања, формативно 

оцењивање итд. 

Тим за 

заштиту, 

психолог, 

директор 

по потреби 

Активности чији је циљ припрема свих ученика, укључујући 

и ученике који су били у сегрегисаном окружењу за 

креирање толерантне атмосфере, за интеркултуралност и 

инклузивно образовање, уз одговарајућу разраду 

механизама безбедности, превенције конфликата међу 

децом и ученицима као и атмосфере уважавања 

различитости 

Тим за 

заштиту, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

по потреби 

Организација састанка савета родитеља и обавештавање 

родитеља о ситуацији у установи, представљање плана 

десегрегације и добробити које ће сви ученици имати 

Тим за 

заштиту, 

психолог, 

директор 

по потреби 

Укључивање вршњачке подршке (формирање вршњачког 

тима за подршку новопридошлим ученицима, укључивање 

ученичког парламента и предочавање значаја њихове улоге 

у целом процесу); 

Тим за 

заштиту, 

психолог, 

одељењски 

старешина 

 

 обавештавање надлежног органа јединице локалне 

самоуправе о потреби обезбеђивања превоза деце и ученика 

или средстава за превоз деце и ученика уколико постоји 

таква потреба у процесу десегрегације. 

 

 

директор по потреби 

План мера за појединачог ученика током процеса десегрегације 

Израда плана подршке за ученика који је био изложен 

сегрегацији и који треба да буде премештен у друго 

одељење или школу. Израда плана транзиције, 

обезбеђивање мера психосоцијалне подршке у циљу 

развијања самопоуздања, самопоштовања, комуникационих 

вештина. 

Мере индивидуализације, по потреби израда ИОП-а  

Тим за 

заштиту и 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

по потреби 

Укључивање ученика који је био изложен сегрегацији у све 

школске активности, уз извршена прилагођавања на основу 

плана подршке или индивидуалног образовног плана 

Тим за 

заштиту и 

Тим за инкл. 

образовање 

континуирано 
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Организовање учења (индивидуализована допунска настава, 

додатна настава и индивидуални рад), одговарајуће подршке 

вршњака ученицима који не познају језик наставе 

(препоручљиво је формирати парове за подршку где ученик 

који боље зна језик може помоћи другом ученику) 

одељењски 

старешина, 

Тим за 

инклузију, 

предметни 

наставник 

по потреби 

Организовање вршњачког учења, свакодневних заједничких 

активности и образовно-васпитног рада са вршњацима из 

других одељења и израда плана транзиције ка редовним 

одељењима у циљу инклузије 

Тим за 

заштиту и 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

одељењски 

старешина 

по потреби 

Организовање распореда седења ученика у оквиру одељења  

који подразумева честе ротације. 

одељењски 

старешина 
по потреби 

 

 

ПЛАН  АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 
Развијање способности за решавање проблема као и комуникација, тимски рад самоиницијатива и 

подстицање предузетничког духа су вештине које су веома битне за одрастање и квалитет живота 

наших ученика и школа се брине на разне начине :кроз часове грађанског васпитања, одељењске 

заједнице, кроз рад Ученичког парламента и све његове активности, пружањем подршке 

ученицима у свим сегментима њиховог живота(као битне кључне области у квалитета кроз 

самовредновања рада школе), у координацији са родитељима, са локалном самоуправом као и кроз 

наставне и ваннаставне активности. У свом превентивном деловању усмерени смо на оснаживање 

младих кроз развијање њихових социјалних вештина. Такође се трудимо да утичемо на постизање 

позитивних промена кроз стварне ситуације. Из живота младих- на пример како изаћи на крај са 

негативним осећањима и притиском вршњака, како променити ствари око себе које нам сметају, 

како другима дато до знања да ја важно да слушају и чују. Социјалне вештине се уче највише из 

посматрања и интерреакције са људима у непосредној околини (породица, школа, група вршњака). 

Такође треба научити младе људе како да изаберу „одговарајуће“ понашање да би могли да изађу 

на крај са проблемима карактеристичним за њихов узраст. Врло је важно да особа задржи 

самоконтролу и остане мирна када се суочава са различитим стресним ситуацијама. Да не би 

беспотребно повредили неког или неко повредио њих млади треба овладају вештинама мирниг 

решавања и трансформације сукоба. Такође треба да се користе и вештинама позитивног и 

самосталног размишљања у сврху доношења сопствених процена и мудрих животних одлука. 

Знати како одредити животне приоритете или оне који се односе на неку ситуацију такође доноси 

мудријем одабиру сопствених животних одлука велика је вештина за младог човека. Позитивно 

размишљање може победити тренутни осећај неуспеха , а оно мења понашање и расположење и 

изграђује самопоштовање. Добра комуникација као и рад у тиму утиче на развијање самопоуздања 

код младих као и самосвести о врдностима које поседују . упражњавање тимског рада код младих 

особа развија самоиницијативу у сагледавању и решавању одређених проблема везаних за њихов 

узраст. Кроз рад у тиму својих вршњака млада особа ће лакше исказати своје мишљење ,али и 

прихватити туђе односно мишљење својих вршњака. Али свакако и треба тада да покаже вештину 
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самосталног размишљања. Доношење самосталних одлука и решавање разних проблема се 

исказује кроз рад у Ученичком парламенту. Предузетнички дух се најбоље развија кроз групни рад 

где се доносе одређене одлуке, начин решавања разних ситуација и прате се резултати рада и 

активности. Ученици козметичког смера су свој предузетнички дух изразили кроз рад у 

козметичком салону уз подршку наставника. 
 

Похвала и подршка од стране одраслих особа (родитеља, наставника ) младим особама даје 

подстрек за даље напредовање и усавршавање као и за доношење правих животних одлука. 
 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА   ОДЕЉЕНСКИХ  СТАРЕШИНА 
 

У оквиру програма рада одељењских старешина реализоваће се следећи васпитни 

задаци: 

 

- неговање колективизма и демократских односа у одељењским заједницама (кроз заједничке 

екскурзије, заједничке приредбе и акције, уређење учионица и школског простора); 

- развијање хуманих односа међу људима и половима и сексуално васпитање у домену заштите 

репродуктивног здравља (стручна предавања психолога и лекара); 

- развијање здравствене културе ученика и родитеља (организовање предавања са пропагандом 

о штетном утицају дроге, алкохола и пушења; учешће ученика на конкурсима са темама из ове 

области-Секција за здравствено васпитање и Омладина Црвеног крста); 

- развијање културе понашања (Правила понашања у школи и на јавном месту, однос према 

старијима и кодекс професионалног понашања); 

- развијање културе школског рада и слободног времена (психолог); 

- развијање културних потреба и навика (организовање посета музејима, галеријама, 

биоскопима, позоришту, библиотекама-професори књижевности, уметности и Секција за 

културну и јавну делатност школе); 

- стварање услова за креативну активност ученика (укључивање у секције слободних 

активности, упознавање и праћење индивидуалних способности ученика, организовање 

изложби и приредби у школи и радним организацијама); 

- примењивање подстицајних васпитних поступака и педагошких мера према појединцу и 

колективу; 

- развијање критичког односа према изворима информација (вредновање садржаја које нуде 

средства масовних комуникација и медија-разговори); 

- професионално информисање и усмеравање (помоћ школског психолога и предметних 

наставника). 

Суштина педагошке функције одељењског старешине је у стварању услова за 

подстицање развоја личности сваког ученика, његових способности, одговорности, правилног 

односа према раду, стваралаштву, и моралној аутономији, затим формирање и развијање 

одељењског колектива и његово оспособљавање за самосталан рад у процесу реализације 

програма образовно-васпитног рада. То остварује захваљујући самокритичности и 

самоактивности ученика и интеракцијом са другим учесницима у образовно-васпитном раду 

одељења. 

 Да би остварио ову функцију, одељењски старешина посебно упознаје индивидуални 

развој сваког ученика (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални 

развој, економске, социјалне, породичне, културне и друге стране тог развоја), васпитни циљ, 
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природу и начине остваривања квалитетне интеракције и комуникације у међусобним 

односима, те могућности и начине остваривања истих у условима школског живота и рада. 

 Одговорност за правилно формирање одељењске заједнице, њено самоорганизовање, 

самостални рад и остваривање функција основног радног колектива ученика, захтева од 

одељењског старешине познавање програма друштвених и слободних активности ученика у 

средњој школи. За остваривање других педагошких садржаја потребно је да познаје и програм 

друштвено-корисног рада, заштите и унапређивања здравља, професионалне оријентације, 

културне и јавне делатности. У овим програмима налазе се садржаји за рад са одељењском 

заједницом, групни и индивидуални рад са ученицима. Такође је неопходно да оријентационо 

познаје и програмске садржаје наставе свих предмета. 

 Организациона и административна функција одељењског старешине остварује се 

планирањем и програмирањем, руковођењем рада са одељењским већем, координацијом и 

праћењем реализације укупног образовно-васпитног рада, усклађивањем деловања свих 

чинилаца васпитног рада у одељењу, организацијом сарадње са родитељима, стручним 

сарадницима и стручним органима, руководиоцима школе и остваривањем послова анализе и 

вредновања квалитета и резултата образовно-васпитног рада у одељењу, вођењем, 

прикупљањем и сре|ивањем документације одељења и слично. 

 

НАПОМЕНА: Списак одабраних васпитних тема за ЧОС по разредима изложен је на огласној 

табли школе, а прилажемо га и на овом месту Годишњег програма образовно-васпитног рада 

школе. 

Теме из програма васпитног рада које треба реализовати на часу одељењског старешине и 

састанцима одељењске заједнице.  

 

I  Р А З Р Е Д 

 

1. Култура понашања на јавним местима и у школи (Прочитати Правила понашања ученика и 

разговарати о томе са ученицима на ЧОС-у) 

2.  Култура одевања-хигијенско-естетски захтеви (разговори) 

3. Здравствено васпитање-хигијенски режим живота, хигијена исхране, спавање и рекреација 

(Секција за здравствено васпитање-лекар) 

4. Лична хигијена , естетска нега тела и орална хигијена (Секција за здравствено васпитање) 

5. Значај физичке активности и спорта за правилно функционисање и очување организма и 

здравља у целини-Како вежбати и ефекти физичког вежбања по организам (професори 

физичког васп.) 

6. Упознавање разноликости биосфере нашег животног простора, природна богатства која се 

нерационално користе и која треба обновити (Еколошка секција-повезати са организовањем 

акције еколошког карактера у школи) 

7. Значај рециклаже- задужени наставник из Школског развојног плана 

8. Шта је то што ми учење и рад у школи чини тешким? (Анкета о оптерећености ученика у 

периоду адаптације и разговори, школски психолог и одељенски старешина) 

9. Планирање и рационална организација учења и култура коришћења слободног времена 

(одељенски старешина и школски психолог) 

10. Психосоцијалне карактеристике и проблеми адолесценције (школски психолог) 

11. Принципи самопоуздане комуникације (школски психолог) 

12. Сексуални односи и репродуктивносздравље (лекари, предавачи са стране, трибине, 

радионице 

13.  Наркоманија и дроге и појава зависности (Секција за здравствено васпитање) 

14.  Емоције-блок од 2 часа (школски психолог) 
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15.Здравствене и друге последице прераног полног општења (лекар специјалиста) 

16. Хумани односи полова и морални аспекти сексуалних односа (школски психолог, 

одељенски старешина) 

17. У чему нас старији недовољно разумеју (разговори на ЧОС-у) 

18. Религија (расколи), секте и магија (професори социологије и филозофије) 

19. Асертивна, самопоуздана комуникација 

20. Решавање конфликтних ситуација 

 

ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ 
 

1. Организација рада медицинске школе и значај сарадње школе и родитеља у васпитању 

ученика, упознавање са правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

(одељенски старешина) 

2.  Психосоцијалне карактеристике адолесценције (психолог) 

3.  Емоционална зрелост родитеља и појаве злостављања деце (психолог) 

4.  Утицај породице на делинквентно понашање деце (психолог) 

5.  Проблеми изостајања ученика са редовне наставе (одељенски старешина) 

6. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовом остваривању 

(задужени наставник из Актива за ШРП) 

7. Упознавање родитеља са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у образовно.бваспитним установама, као и са 

активностима  

 

II Р А З Р Е Д 
 

1.  Култура одевања-хигијенско-естетски захтеви (разговори на ЧОС-у) 

2.  Сексуалне слободе и равноправност полова (школски психолог) 

3.  Примена савремених контрацептивних средстава (лекар специјалиста) 

4. Стрес-утицај на ментално здравље, превенција и превазилажење стреса (школски психолог)  

5. Афекти и расположења, регулација емоција (школски психолог) 

6. Професионални однос према раду и професионална етика здравственог радника (наставници 

практичне наставе и одељењски старешина) 

7. Злоупотреба дрога и последице наркоманије: органске, психолошке и социјалне и 

превенција наркоманије (Секција за здравствено васпитање, школски психолог, лекари) 

8. Анорексија-шта је анорексија и које су импликације за здравствено васпитање (Секција за 

здравствено васпитање, психолог, лекари предавачи патологије и хигијене) 

9. Принципи самопоуздане комуникације (школски психолог) 

10. Решавање конфликтних ситуација 

 

ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ 

 

1.  Узроци асоцијалног и делинквентног понашања-наша стварност (психолог) 

2.  Наркоманија и друге болести зависности (лекари, Секција за здравствено васпитање) 

3. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовој реализацији 

(задужени наставник из актива за ШРП) 
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III   Р А З Р Е Д 

 

1.  Систем вредности младих код нас (школски психолог, одељенски старешина) 

2.  Естетика понашања и одевања - помодарство и снобизам (разговори на ЧОС-у) 

3.  Позитивни и негативни ставови према раду и радним обавезама (разговори на ЧОС-у) 

4.  Телесна, душевна и социјална зрелост за брак и породицу (лекар специјалиста) 

5.  Међусобно прилагођавање партнера (психолог) 

6.  Појава и ток трудноће, припремање за одговорно родитељство (лекар специјалиста) 

7. Индивидуалне могућности ученика и перспективе даљег школовања и запошљавања 

(саветовање одељењског старешине и стручних служби) 

8. Решавање конфликтних ситуација 

9. Асертивна самопоуздана комуникација 

10. Партнерски односи - трибина 

 

ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ 
 

1.Улога породице у формирању односа и ставова деце према раду, радним обавезама и 

друштвеним вредностима (школски психолог, проф. социологије или одељењски старешина) 

2.Сукоб генерација и ауторитет породице и родитеља (школски психолог) 

3.Проблеми изостајања ученика са редовне наставе 

4.Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовој реализацији (задужени 

наставник из актива за ШРП) 
 

 

IV  Р А З Р Е Д 
 

1.  Идоли, идеали и ставови младих према животу, раду и друштву - животни стил (професори 

друштвених предмета уз могуће испитивање ставова ученика) 

2.  Актуелни проблеми наше друштвене стварности (проф. друштвених предмета-разговори) 

3.  Садржај и организација матурског испита у нашој школи (одељењске старешине и 

наставници практичне наставе) 

4. Утврђивање професионалних интересовања и тренутних намера ученика завршног разреда 

(анкетирање од стране одељењског старешине и сагледавање усклађености избора са 

могућностима ученика) 

5.  Упознавање ученика са потребама друштва, структуром и мрежом вишег и високог 

образовања, условима уписа итд. (одељењски старешина, предметни наставници, 

информатори) 

6.  Патолошки односи у породици, интерперсонални конфликти и негативне последице по 

партнера, децу и друштвену заједницу (психолог и стручне службе) 

7. Пропагандне акције у области здравственог просвећивања и здравствене заштите (Секција 

за здравствено васпитање, наставници практичне наставе) 

8. Психолошки аспекти избора брачног партнера (психолог) 

9. Самопроцена у избору будућег занимања 

10. Представљање будућем послодавцу 

11. Информисање о наставку школовања 

 

 

 

 

ТЕМЕ ЗА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ 
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1.  Садржај и организација матурског испита у нашој школи (одељењски старешина) 

2.  Улога породице при коначном опредељивању ученика за животни позив и даље школовање 

(одељењски старешина) 

3.Проблеми изостајања ученика са редовне наставе 

4. Представљање Школског развојног плана и улога родитеља у његовој реализацији 

(задужени наставник из актива за ШРП) 

  

Током школске године минималан број родитељских састанака је четири (почетак школске 

године, први квартал, друго полугодиште, крај школексе године), са циљем да се родитељи 

обавесте о постигнућима, напредовању, мотивацији, владању и другим питањима од значаја за 

образовање и васпитање ученика. Уколико постоји  потреба да може се реализовати и већи 

број родитељских састанака. 
 

У оквиру ШРП-а за 2018-2021, у текућој школској години одељенске старешине и одељенске 

заједнице имају следећа задужења: 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Уочавање ученика који имају потребе за појачаном подршком у 

личном развоју 

Почетак школске године 

Континуирано праћење и евидентирање напретка ученика  

 

 

Током читаве школске 

године 

Сарадња одељенских старешина и школске психолошке службе 

Сарадња школе са Центром за социјални  рад  и  Саветовалиштем за 

младе 

Сарадња одељенског старешине са родитељима у циљу изналажења 

пожељног решења код ученика са проблематичним понашањем или 

проблемима у учењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   ПРИПРЕМНИ  РАД, ДОПУНСКА  И  ДОДАТНА НАСТАВА  
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ПРИПРЕМНИ И ДОПУНСКИ РАД  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 

Припремни рад се остварује за ученике који полажу разредни или поправни испит и за 

ванредне ученике. Припремну наставу школа остварује у обиму од најмање 10% од 

укупног годишњег броја часова из предмета 

 

Допунски рад се организује за ученике који који стално или повремено заостају у 

савлађивању образовно – васпитних садржаја у редовној настави. 

Циљ: омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно – васпитних 

садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно – образовни процес. 

Задаци:  

- ближе одређење порграмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 

- савлађивање овако утврђених садржаја треба више ускладити са потребама и 

могућностима ученика за које се организује овакав рад; 

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог 

напредовања. 
 

Распоред допунске и припремне наставе је истакнут на огласној табли, поред распореда 

часова. За полагање матурских и завршних испита припремну наставу школа остварује у 

обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже 

матурски, односно завршни испит 

 

САДРЖАЈ 
 

Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина и 

дубина обраде, као и дидактичко – методички поступци, у овим облицима рада су, више 

него обично, под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски 

и припремни рад. 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
 

Пре издвајања ученика за допунски рад треба утврдити узроке и тешкоће које ученици 

имају у савлађивању градива. У самом идентификовању ученика за које треба 

организовати допунски рад учествују школски педагог и психолог, предметни наставник, 

одељенски старешина, родитељ, а према потреби и школски лекар. 

Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја неких 

наставних подручја (предмета) допунским радом се обухватају: 

- ученици који долазе из других школа, а поготово из других република, с обзиром на то де 

се програми разликују; 

- ученици који су похађали наставу у иностранству; 

- ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже 

одсуствовали са наставе; 

- ученици који перманентно заостају и тешко савлађују наставно гредиво; 
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- ученици који у току наставне године више пута у континуитету добијају негативну оцену 

из неког наставног подручја (предмета), а посебно ако су из тог предмета у претходном 

разреду показали недовољан успех или ишли на поправни испит; 

- ученици који у довољној мери не познају језик на ком се обавља настава. 

 

Допунски рад треба, по правилу, организовати у току читаве наставне године, с тим што за 

неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време, што зависи од узрока 

заостајања и потребног времена за савлађивање садржаја програма неких наставних 

подручја у редовној настави. 

Припремни рад се организује, по правилу, у августовском испитном року, изузев за 

ученике завршног разреда за које се организује у јунском испитном року. 

Приликом планирања допунског рада мора се водити рачуна о следећем: 

- један ученик, који заостаје у савлађивању садржаја из више предмета може бити укључен 

у додатни рад истовремено само из два предмета; 

- допунски рад организовати са групом ученика или са појединим ученицима, а број 

ученика у групи не треба да буде већи од 10 и зависи од узрока заостајања ученика и 

природе садржаја програма појединих предмета; 

- група ученика за допунски рад може се образовати у оквиру једног одељења или у оквиру 

једног разреда; 

- групе, по правилу, треба да обухватају оне ученике који имају исте проблеме и тешкоће у 

савлађивању садржаја неких предмета; 

- састав неких група не треба да буде сталан у току читаве године, будући да неки ученици 

који отклоне пропусте које су имали у праћењу напуштају их, али да се у њих укључују 

неки нови ученици; 

- оријентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, водећи рачуна при 

томе да се допунски рад може одржавати у оквиру једног или два часа недељно. 

 

Трајање допунског рада се мора еластичније организовати. У зависности од пропуста у 

знању, нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика као и 

оптерећеностиученика у току дана, дужина рада са  појединим ученицима у групама може 

трајати краће или дуже од 45 минута.  

 

ДОДАТНИ РАД  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 

Циљ: додатног рада је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и да 

продубе своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим 

интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан 

рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље самообразовање. 

 

Задаци: 

- задовољавање индивидуалних особености ученика – склоности, интересовања, 

способности за учење; 
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- подстицања индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових 

интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика 

(акцелерација); 

- проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици 

показују интересовања и способности; 

- груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за 

индивидуализацију додатног рада; 

- идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 

САДРЖАЈ 
 

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно 

интересовањима и потребама ученика, проширују, продубљују, и допуњују новим 

садржајима, одређених наука, и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом 

рада. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу на 

ученика, тако и у односу на наставника. 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
 

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате у 

савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и 

продубљивање знања и вештина и који су обдарени и талентовани за одређене области 

предмета. 

Један ученик, се по правилу, може укључити у додатни рад само из једне наставне области, 

односно предмета. Међутим, уколико ученик постиже изузетне резултате из више 

наставних области, односно предмета, може бити укључен у додатни рад из два предмета 

ако они припадају сродној групи (природна, друштвена и сл) и ако ученик изричито 

испољи жељу. Ученици који су обухваћени додатним радом из једне наставне области, 

односно предмета могу бити ангажовани у раду једне секције, научне групе, дружине и сл. 

Разредни старешина, предметни наставник, педагошко – психолошка служба школе, 

одељенска заједница ученика предлажу ученике за укључивање у додатни рад. Коначну 

одлуку о избору ученика, за укључивање у додатни рад по наставним областима и 

предметима појединих одељења и разреда, доносе одговарајућа одељенска или разредна 

већа и образовно – васпитно веће школе. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда 

часова образовно – васпитног рада. Часови могу да трају краће или дуже од 60 минута, 

зависно од садржаја који се остварују. 

Треба настојати да се према могућностима додатни рад организује: пре почетка редовне 

наставе, у супротној смени, за време радних субота и сл. При томе се мора водити рачуна о 

просторним, материјалним и организацијским могућностима школе, као и томе које време  

најбоље одговара ученицима и наставницима, а поготову ученицима путницима. 

С обзиром на примену и функцију додатног рада наставник треба да препоручи 

најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове 

креативне способности и инересовања максимално дођу до изражаја   (индивидуални и 

групни облик; проблемска, индивидуалиована и други облици наставног рада). Наставник 

треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом , 

приручницима, алатима и инструментима, као и да сачине записе, анализе, закључке, и сл. 
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8.  ПРОГРАМ  СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

                 Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења 

друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, 

школа реализује слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 

Садржај слободног времена обухвата низ разноврсних активности настале на интересима 

ученика које се одвијају слободно, спонтано, с намером и у оквиру којих сваки појединац 

може да изрази свој особен стил. Те су активности самопоткрепљујуће и њихово је 

обављање само по себи награда. Уз стицање знања и нове квалитете знања, важан је 

задатак подстицање интереса, побуђивање знатижеље, идентификација и подршка 

даровитих ученика и ученика који показују појединачни интерес за поједина подручја. 

Сврха, циљ и задатак таквих активности су да живот ученика учине лепшим, хуманијим, 

разноврснијим, кориснијим, занимљивијим и угоднијим. У раду с ученицима увек се узима 

у обзир да је Школа и социјална заједница, место учења, али и сусрета ученика, уз 

уважавање свих њихових развојних карактеристика и потреба које се могу реализовати тек 

у дијалогу школе с околином. Школа нема више само традиционалну улогу јер се у 

образовању нуде нове могућности изван наставе. Наставници су свесни чињенице да је код 

активности слободног времена најважније њихово позитивно усмерење, а оно се може 

постићи управо педагошки осмишљеним активностима које друштвено и културно 

вредним садржајима осигуравају задовољавање индивидуалних потреба младих и интереса 

као и свеукупног побољшања квалитета живота ученика. Укључивањем у рад секција 

ученици се уче како да формирају пожељне радне навике, воде бригу о властитом здрављу 

и радној способности и активирају своје стваралачке снаге за чије задовољавање и 

изражавање нису имали прилике у осталим видовима живота. Смисао и рад секција није 

само у пружању могућности даровитима, већ и подстицању и стварању услова да се што 

више ученика укључи у њихов рад и пронађу смисао, задовољство и схвате властите 

потребе с обзиром на чињеницу да је слободно време оно подручје свакодневног живота у 

којем се млади најраније осамостаљују и у којој је њихова аутономија највећа, простор 

самоактуализације и остваривања особености, које ученици прихватају према слободној 

вољи и интересу, а које укључују и све обавезе и последице које из њих произлазе. На 

нивоу Школе темпо и начин рада у секцијама прилагођен је потребама и жељама ученика 

што пружа могућност индивидуалног развоја сваког ученика, подстиче искуствено учење, 

личну активност, доживљај властите вредности и унутрашњу мотивацију. Стицање знања, 

умења и навика стално се допуњује у складу с најновијим достигнућима и на тај начин се 

цела та активност актуализира и усклађује са увек новим и све сложенијим потребама 

ученика. Са циљем да се живот ученика учини лепшим, хуманијим, разноврснијим, 

кориснијим и угоднијим ученицима је омогућено да се укључивањем у рад 13 секција 

растерете од наставе, упознају са подручјима која нису обрађена у програму, развијајући 

при том своје склоности и таленте, чувајући тако своју различитост, поштујући посебност 

другог и упознајући при том своје социјално окружење. Сама могућност избора међу 
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појединим активностима мења код ученика однос према раду и његову одговорност за 

сопствене одлуке. Укључивањем у рад секција развија се код ученика осећај припадности 

колективу и такмичарски дух, развијају се одговорне и савесне личности, с осећајем за 

поштовање и чување различитости на културном и уметничком подручју, за укључивање у 

културна догађања у окружењу, ученици се упознају са начинима заштите здравља и 

развоја личне одговорности за своје здравље и здравље другог, за чување околине и 

отклањањe штетних утицаја на природу. 

Ученици ће се за рад у секцијама слободних активности добровољно опредељивати 

према својим склоностима и жељама. Почетком школске године  врши се анкетирање 

ученика. Резултати анкете су полазна основа за планирање броја и структуре секција које 

ће током школске године радити. 

Планови рада и реализација програма слободних активности водиће се у посебним 

дневницима рада за секције и ваннаставне активности ученика у школи. Свакој секцији за 

рад припада по 35 часова. 
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9.  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 
 

Први разред  
 

  

Предмет 

Број 

часова 

Начини и поступци  

остваривања 

програма 

Врсте активности кандидата Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Анатомија и 

физиологија 

/ Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на 

консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу са 

испитним роковима за ученике 

на преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да кандидати стекну основна 

знања о грађи и функцијама 

појединих органа, система органа и 

човечијег организма као целине и 

оспособе се да стечена знања 

примењују у изучавању других 

стручних дисциплина у 

професионалном раду и животу.  

Задаци: да кандидати схвате 

јединство, порекло човека и карактер 

свих процеса у организму. 

 

2.  

Прва помоћ 30 

вежби 

Кандидати практични 

део премета 30 часова 

вежбају у школском 

кабинету за прву 

помоћ са 

наставницима прве 

помоћи. 

Кандидат полаже испи из  два 

дела: практични и теоријски. 

Пре полагања испита кандидат 

је дужан да одвежба 30 часова 

школском кабинету за прву 

помоћ са наставницима прве 

помоћи. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Циљ:стицање знања о основним 

принципима прве помоћи, 

поремећајима  свести, 

кардиопулмоналној реанимацији, 

крварењима и ранама, повредама 

костију и изненадно насталим 

тегобама и болестима. 

Задаци: савладавање вештина 

пружања прве помоћи код различитих 

повреда и стања. Оспособљавање да у 

специфичним условима пруже прву 

помоћ угроженима. 

3. Латински језик / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

Циљ: савладавање стручне 

терминологије и превођење реченица 

у оба смера. 
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програм уз могучност 

доласка на 

консултације 

градива. 

Пријављују испите у складу са 

испитним роковима за ученике 

на преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Задаци:стицање основних 

граматичких, првенствено 

морфолошких знања како би 

кандидати могли да правилно 

прочитају и уз помоћ речника 

преведу једноставније латинске 

реченице, стручне термине и 

скраћенице. 

4. Здравствена нега 34 

вежби 

Кандидати практични 

део премета 34 часова 

вежбају у школском 

кабинету за 

здравствену негу са 

наставницима 

здравствене неге. 

Кандидат полаже испи из  два 

дела: практични и теоријски. 

Пре полагања испита кандидат 

је дужан да одвежба 34 часова 

школском кабинету за 

здравствену негу са 

наставницима здравствене неге. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу са 

испитним роковима за ученике 

на преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: стицање способности 

сагледавања личности болесника, 

усвајање етичког кодекса 

здравствених радника као и правила 

понашања, стицање вештина и навика 

у спровођењу професионалних 

задатака. 

Задаци: подстицање развоја  особина 

личности које карактеришу 

професионални лик медицинске 

сестре. Разумевање организације 

здравствене заштите и здравствена 

службе. Оспособљавање за примену 

опште и специфичне мере заштите од 

инфекције, оспособљавање за пријем, 

смештај и отпуст болесника. 

Оспособљавање за извођење задатака 

у припреми и спровођењу лекарске 

визите, стицање знања и 

оспособљавање за постављање 

болесника у различите положаје. 

Стицање знања и вештина у 

одржавању личне хигијене болесника 

и хигијене постеље. 
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Други разред  
 

  

Предмет 

Број 

часова 

Начини и поступци  

остваривања програма 

Врсте активности 

кандидата 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

5. Здравствена нега 83 

вежби 

Кандидати практични део 

предмета 83 часова вежбају 

у школском кабинету за 

здравствену негу са 

наставницима здравствене 

неге. 

Кандидат полаже испит из  

два дела: практични и 

теоријски. 

Пре полагања испита 

кандидат је дужан да 

одвежба 83 часова у 

школском кабинету за 

здравствену негу са 

наставницима здравствене 

неге. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:стицање знања и вештина у 

извођењу сестринских 

интервенција. Развијање вештина 

комуникације са пацијентом. 

Задаци: упознавање са методама 

посматрања болесника. 

Оспособљавње за технику 

узимања биолошког материјала 

од болесника. Оспособљавање за 

извођење различитих терапијских 

процедура код болесника. 

Стицање знања о дијагностичким 

процедурама. Стицање знања о 

природној и вештачког исхрани 

болесника. 

6.  Патологија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

Циљ: да кандидати  стекну 

неопходна знања из опште и 

специјалне патологије човека и 

упознају патолошке процесе који 

се збивају у разним обољењима. 

Задаци:Упознавање основних 

узрочника болести и начина на 

који они доводе до болести. 

Схватање улоге морфолошких 
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испитног рока промена у настајању клиничке 

слике појединих болести. 

7. Микробиологија са 

епидемиологијом 

/ Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да кандидати  стекну 

неопходна знања о особинама 

патогених микроорганизама и 

паразита, њиховом начину живота 

и изазивања болести као и 

оспособљавање за спровођење 

превентивних мера ради 

спречавања појаве и ширење 

инфекције. 

Задаци: упознавање 

микроорганизама и паразита, 

могућности одбране организма. 

Упознавање начина узимања 

материјала са оболелих места и 

њихово слање на бактериолошки 

преглед. 

8. Хигијена и 

здравствевно 

васпитање 

/ Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да кандидати упознају 

разноврсне факторе који утичу на 

систем здравље-болест, методе са 

којима се хигијена служи у 

заштити здравља, да формирају 

позитиван став о значају 

хигијенског начина живљења и 

усвоје хигијенске принципе. 

Задаци: стицање знања о значају и 

улози одржавања личне хигијене 

и хигијенског начина живљења у 

превенцији од разних болести и 

поремећаја који настају услед 

нехигијенског начина живљења. 
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9. Фармакологија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да кандидати савладају 

основна знања о 

специфичностима деловања 

лекова, терапијској примени 

лекова и могућим токсичним 

дејствима лекова приликом 

њихове терапијске примене. 

Задаци: упознавање основних 

принципа дозирања лекова и 

начина примене лекова. 

Упознавање фармакодинамских и 

фармакокинетских својстава 

појединих група лекова. 

10. Здравствена 

психологија 

/ Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да кандидати усвоје знања 

која им омогућавају да схвате 

биолошку и друштвену 

условљеност и развојност 

психичког живота и допринесе 

формирању научног погледа на 

свет, човека и његово 

индивидуално и друштвено 

понашање. 

Задаци: стицање знања о 

основним врстама психичког 

процеса. Усвајање знања и 

подстицање развијања 

способности потребних за рад 

који укључује непосредно 

комуницирање са  и заузимање 

стручних и хуманих ставова у 

решавању њихових здравствених 

проблема. 
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11. Медицинска 

биохемија 

/ Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да кандидати усвоје знања о 

хемијском саставу људског 

организма и процесима који се у 

њима одвијају под физиолошким 

и патолошким условима. 

Задаци: упознавање врста и 

основних својстава хемијских 

материја који улазе у састав 

људског организма. Упознавање 

биохемијских процес и њихових 

поремећаја. Схватање значаја 

праћења вредности биохемијских 

анализа за утврђивање тежине 

патолошког процеса и исхода 

болести. 

12. Медицинска етика / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:развијање моралне свести, 

интегрисање сазнања и деловања 

у пракричном животу и струци 

здравственог радника. Усвајање 

основних етичких појмова, 

теорија и система 

вредности.Развијање моралне 

свести и осетљивости на неетичке 

појаве у животу и струци. 

Задатак: да кандидати критички 

процењују непожељне појаве у 

моралном животу људи, исправно 

вреднују поступке у животу и 

струци здравственог радника. 

Поштује у сваком случају 

морални кодека и помаже сваком 

пацијенту без разлике.  
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Трећи разред 

 

  

Предмет 

Број 

часова 

Начини и поступци  

остваривања програма 

Врсте активности 

кандидата 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

13. Здравствена нега 225 

вежби 

Кандидати практични део 

предмета 225 часова 

вежбају на наставној бази 

са наставницима 

здравствене неге. 

Кандидат полаже испит из  

два дела: практични и 

теоријски. 

Пре полагања испита 

кандидат је дужан да 

одвежба 225 часова у 

наставној бази са 

наставницима здравствене 

неге. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:стицање знања и вештина у 

извођењу сестринских 

интервенција. Развијање вештина 

комуникације са пацијентом. 

Задаци: упознавање са 

организацијом интерног, 

хируршког, инфективног, 

гинеколшко-акушерског и 

неуролошког одељења. 

Оспособљавање кандидата за 

спровођење сестринских 

интервенција и дијагностичко-

терапијских процедура. 

Оспособљавање кандидата да 

успостави комуникацију и да води 

дијалог са болесником и 

родбином, да се укључи и ради у 

тиму 

14. Инфектологија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: стицање потребних 

основних знања о природи 

настанка, ширења, лечења, 

рехабилитацији и спречавања 

појаве заразних обољења 

Задаци: упознавање фактора који 

условљавају настанак и ширење 

инфективних болести. 

Упознавање са основних принцпа 

профилаксе ради њиховог 
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спречавања. Упознавање са 

спровођењем  мера заштите у 

спречавању и сузбијању ширења 

инфективних болести.. 

15. Гинекологија и 

акушерство 

/ Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:стицање основних знања из 

физиологије трудноће и порођаја, 

патологије трудноће и 

гинеколошких обољења и 

схватање материнства за развој 

друштва у целини. 

Задаци: Упознавање са 

физиологијом трудноће и 

порођаја. Стицање основних 

знања о факторима о току 

нормалног порођаја, упознавање 

нормалног тока бабиња. Стицање 

основног знања о основним 

облицима патолошке трудноће. 

Стицање знања о најчешћим 

гинеколшким обољењима, 

16. Интерна медицина / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: да стекну знања о 

етиологији, појавним облицима и 

савременој терапији 

интернистичких болести. 

Задаци:упознавање најчешћих 

узрока обољења 

карактеристичних за нашу 

савремену патологију. 

Упознавање карактеристичних 

симптоматологија појединих 

обољења која су битна за 

посматрање и уочавање промена 

код болесника. 



1763 
 

17.  Хирургија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:упознавања узрока и врста 

хируршких обољења, методе 

хируршке профилаксе, 

организације рада хируршке 

службе, савладавања медицинско-

техничких поступака за рад у 

хируршкој служби. 

Задаци:стицање знања из области 

асепсе и антисепсе, 

преоперетивној и 

постоперативној нези болесника. 

Стицање основних знања из 

трауматологије и ургентних стања 

у хирургији. 

18. Неурологија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:стицање основних знања из 

неурологије и адекватна примена 

у професионалном раду. 

Задатак: схватање значаја 

неурологије као посебне 

медицинске дисциплине, 

савремено гледање на узроке и 

лечење неуролошких болесника 

као и могућност њихове 

рехабилитације. 
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Четврти разред 

 

  

Предмет 

Број 

часова 

Начини и поступци  

остваривања програма 

Врсте активности 

кандидата 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

19. Здравствена нега 210 

вежби 

Кандидати практични део 

предмета 210 часова 

вежбају на наставној бази 

са наставницима 

здравствене неге. 

Кандидат полаже испит из  

два дела: практични и 

теоријски. 

Пре полагања испита 

кандидат је дужан да 

одвежба 210 часова на 

наставној бази са 

наставницима здравствене 

неге. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:стицање знања и вештина у 

извођењу сестринских 

интервенција. Развијање вештина 

комуникације са пацијентом. 

Задаци: упознавање са 

организацијом интерног, 

хируршког, инфективног, 

педијатријског, неонатолошког и 

психијатријског одељења. 

Оспособљавање кандидата за 

спровођење сестринских 

интервенција и дијагностичко-

терапијских процедура. 

Оспособљавање кандидата да 

успостави комуникацију и да води 

дијалог са болесником и 

родбином, да се укључи и ради у 

тиму. 

 

20. Интерна медицина / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: стицање потребних 

стручних знања о етиопатогенези, 

клиничкој слици, дијагностици, 

терапији и превенцији 

интернистичких болести. 

Задаци: препозна симптоме и 

знаке болести метаболизма, 

болести органа за варење и 

бубрега. Доприноси мерама 

превенције код наведених болести 
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21. Хирургија  Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: стицање потребних 

стручних знања о етиопатогенези, 

клиничкој слици, дијагностици, 

терапији и превенцији хирурких 

болести. 

Задаци: препозна симптоме и 

знаке краниоцеребралне повреде 

као и повреде ока,уха, носа и 

грла. Препозна повреде грудног 

коша, абдомена, уринарног 

тракта, локомоторног система. 

Доприноси мерама превенције 

код наведених болести и повреда. 

22. Педијатрија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: стицање знања о 

каракеристикама физиологије и 

анатомије развојног периода. 

Упознавање специфичности 

патологије дечијег доба, 

савладавање техника неге здравог 

детета ради унапређења здравља и 

спречавања болести. 

Задаци: упознавање основа 

физиологије и патологије 

новорођенчета. Упознавање 

посебности исхране здраве деце 

као као и основних елемената 

дијететике. 

23. Психијатрија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

Циљ: стицање одговарајућег 

знања из области психијатрије. 

Задаци: схватање значаја 

психијатрије и менталне хигијене 

и савремено гледање на узроке и 

третман психијатријских 
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ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

болесника, могућности 

рехабилитације и 

ресоцијализације. Стицање знања 

о утицају соматске болести на 

психичко стање оболеле особе. 

23. Предузетништво / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ: развијање пословних 

предузетничких знања, вештина и 

понашања, развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења. 

Оспособљавање за активно 

тражење посла и за израду 

једноставног плана пословања. 

Задаци: Стицање знања о 

садржају бизнис плана и о 

самосталној изради маркетинг 

плана. Оспособљавање за 

презентацију маркетинг плана. 

 
 

Изборни стручни предмети 

 

  

Предмет 

Број 

часова 

Начини и поступци  

остваривања програма 

Врсте активности 

кандидата 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. Масажа 30 

вежби 

Кандидати практични део 

предмета 30 часова вежбају 

у школском кабинету са 

предметним наставником 

Кандидат полаже практични 

део испита у кабинету за 

масажу. 

Пре полагања испита 

кандидат је дужан да 

одвежба 30 часова у 

школском кабинету са 

предметним наставником. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

Циљ: стицање знања о појму и 

подели масаже, дејству, 

индикацијама и 

контраиндикацијама за примену 

масаже.Стицање знања о значају 

и дејству основних масажних 

хватова и међухватова. 

Задаци: Оспособљавање 

кандидата да препозна индикације 

и контраиндикације за масажу. Да 
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самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

разликује основне масажне 

хватове и међухватове и уради 

правилно дозирање масаже. 

2.  Култура тела 30 

вежби 

Кандидати практични део 

предмета 30 часова вежбају 

у школи са предметним 

наставником 

Кандидат полаже практични 

део испита у школи. 

Пре полагања испита 

кандидат је дужан да 

одвежба 30 часова у школи 

са предметним наставником. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:Стицање потребних знања 

ради разумевања значаја 

повезаности културе тела и духа у 

јачању менталних и физичких 

способности као одговор на 

савремени начин живота и 

припрему за успешност у 

професионалном раду. 

Задатак:оспособљавање за 

примену комплексних 

корективних вежби за превенцију 

и корекцију различитих 

деформитета. 

3.  Дерматологија / Кандидати на 

преквалификацији 

самостално савлађују 

програм уз могучност 

доласка на консултације 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у исп. року 

Циљ: стицање знања о грађи 

коже. Стицање знања о штетним 

дејствима хемијских агенаса на 

кожу. 

Задатак: препозна симптоме и 

знаке болести коже. Доприноси 

мерама превенције кожних 

болести. 
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4. Медицинска 

информатика 

30 Кандидати практични део 

предмета 30 часова вежбају 

у школском кабинету за 

информатику са 

предметним наставником 

Кандидат полаже практични 

део испита у школи. 

Пре полагања испита 

кандидат је дужан да 

одвежба 30 часова у школи 

са предметним наставником. 

По потреби одлазе на 

консултације као помоћ при 

самосталном савлађивању 

градива. 

Пријављују испите у складу 

са испитним роковима за 

ученике на 

преквалификацији. 

Излазе на испит у оквиру 

испитног рока 

Циљ:стицање знања из области 

медицинске информатике и 

савремене информационе и 

комуникационе технологије у 

здравству. Оспособљавање за 

коришћење појединих 

апликативних програма у области 

здравства. 

Задатак: Оспособљављање 

кандидата да унесе медицинске 

податке у неки апликативни 

програм у области здравства. 

Стицање знања о информационо-

комуникационој технологији у 

дијагностици. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


