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Пријава са планом активности у оквиру програма  

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ 

у школској 2019/2020. години 

 

 
Назив школе/установе _ОШ“Ђура Филиповић“  адреса  26229 Плочица, Светог Саве 1 

 

Контакт – телефон __013/757-011_ маил адреса ____skolaplocica@gmail.com________ 

 

Број ученика у школи/установи _____124_______________________ 

 

Укупан број запослених     _____32___________,     од тога наставника/васпитача   _______22____________ 

 

Координатор програма ___|Живанка Јованов Петровић_, телефон _064/2823529_______________________ 

 

маил адреса _________skolaplocica@gmail.com  

 
Ред. 

бр. 

Активност Садржај 

активности 

Носилац  

активности 

Учесници Време 

реализације 

Очекивани исходи 

1. Састављање плана активности 

и усвајање на Наставничком 

већу 

Планирање 

активности на 

ЧОС-у и 

састанцима  

Ученичког 

парламента 

Ученици, 

наставници 

и УП 

Ученици, 

разредне 

старешине, 

домар, 

теткице 

Септембар-

октобар 

Написати реалан план 

активности које се 

могу без већих 

тешкоћа реализовати. 

2. Снимање почетног стања  

 

Анализа 

активности које су 

реализоване 

прошле шк.године   

Наст. и 

ученици 

Сви 

запослени 

септембар Сагледати недостатке  

прошлогодишње 

активности 
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3. Едукација деце/ученика, 

просветних ра дника, 

родитеља, локалне средине ... 

Тематска 

предавања на 

тему екологије  

Сви 

запослени 

и ученици, 

Савет 

родитеља 

Ученици и 

Савет 

родитеља 

У току 

школске 

године 

Уређење школског 

дворишта и едукација 

ученика, родитеља и 

осталог становништва 

4. Реализација едукативних  

и креативних радионица 

Израда тематских 

паноа 

Ученици, 

наставници 

и спољни 

сарадници 

Ученици, 

наставници 

и спољни 

сарадници 

У току целе 

школске 

године 

Унапређење сазнања 

деце и подизање 

свести код свих 

учесника о значају 

очувања животне 

средине 

5. Амбијентална настава у складу 

са садржајима Програма 

Реализација 

семинара“Цегер 

еколошких идеја“ 

Реализ.се-

минара, 

наставници  

наставници У току 

године 

Препознавање 

педагошких 

потенцијала ван 

учионице и примена . 

6. Уређење еко кутка (у 

учионици, школском или 

ваншколском простору ....) 

 

На часовима 

Чувара природе 

уређење 

жардињера у 

школском 

дворишту.  

Ученици и 

наставници 

Сви 

запослени 

и родитељи 

који желе 

да нам се 

прикључе 

Март-јун  

 

Септембар-

новембар 

Стварање пријатног 

школског окружења и 

стварање навике да се 

околина чува и 

уређује. 

7. Еколошке новине (зидне, 

звучне, електронске ... – на 

нивоу одељења, разреда, 

смене, школе и шире...) 

Обележавање 

значајних еко 

датума кроз израду 

зидних новина 

Ученици, 

родитељи и 

наставници 

Сви 

запослени 

и родитељи 

који желе 

да нам се 

прикључе 

Током целе 

године 

Унапређење сазнања 

деце и подизање 

свести код свих 

учесника о значају 

очувања животне 

средине 

8. Организовање еко патрола 

(на нивоу одељења, смене, 

школе и шире....) 

Обилазак села 

једном месечно на 

нивоу школе 

Наставник 

биологије и 

ученици 

Наст.  и 

ученици 

Једном 

месечно 

Прикупљање лименки   
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9. Уређење простора (на нивоу 

учионице, школског или 

дворишног простора и шире 

...) 

Најмање два пута 

годишње 

организовати 

„Велико спремање 

школе“ 

Школа Сви 

запослени, 

родитељи 

који желе и 

ученици 

школе 

Током 

школске 

године 

Унапређење сазнања 

деце и подизање 

свести код свих 

учесника о значају 

очувања животне 

средине 

10. Озелењавање простора (на 

нивоу учионице, школског или 

дворишног простора и шире 

...) 

„Велико спремање 

школског парка и 

школског 

дворишта“ 

Школа Сви 

запослени, 

родитељи 

који желе и 

ученици 

школе 

Током 

школске 

године 

Унапређење сазнања 

деце и подизање 

свести код свих 

учесника о значају 

очувања животне 

средине 

11. Компостирање и органска 

производња .... 

     

12. Активности везане за 

прикупљање, разврставање и 

рециклирање отпада (папир, 

пластика, батерије, чепови  

и/или  лименке)  

Прикупљање 

лименки за 

рециклажу, 

чепова, сијалица и 

батерија 

Школа Сви 

запослени, 

родитељи, 

ученици и 

локална 

средина 

Током 

школске 

године 

Прикупљање што 

веће количине 

рециклажног 

материјала 

13. Обележавање  датума 

значајних за ову проблематику 

Обележавање 

значајних еко 

датума кроз израду 

зидних новина 

Школа Сви 

запослени, 

родитељи, 

ученици и 

локална 

средина 

Током 

школске 

године 

Унапређење сазнања 

деце и подизање 

свести код свих 

учесника о значају 

очувања животне 

средине 

14. Организација наградних  

конкурса на тему заштита 

животне средине 

     

15. Тематске изложбе  
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16. Постављање прилога из ове 

области на сајт школе 
Фотографије 

активности 

поставити на сајт 

школе 

Школа и 

наставник 

информат. 

Ученици и 

наставници 

Током  

школске 

године 

Редовно ажурирање  

школског сајта 

17. Учешће на другим 

пројектима/конкурсима 

везаним за ову тему 

Учешће на 

конкурсима и 

пројектима који су 

нам доступни 

Школа Ученици  Током 

школске 

године 

Награда за најбоље 

ученике 

18. Нове, иновативне активности и 

садржаји који доприносе 

формалним и неформалним 

облицима образовања и 

васпитања деце, ученика, 

просветних радника, родитеља 

и шире друштвене заједнице 

     

19. Сарадња са другим установама 

(предшколским установама, 

основним и средњим школама, 

представницим локалне 

самоуправе ....) 

Учешће на Фото 

сафарију, на 

конкурсима које 

расписује локална 

средина 

Школа, 

локална 

средина... 

Ученици Током 

школске 

године 

Очекујемо наставак 

сарадње са другим 

школама са којима 

већ годинама 

сарађујемо 

20. Медијска пропраћеност 

активности   
Ажурирање сајта, 

Текстови у 

Ђачком бисеру, 

зидне новине, 

флајери 

Школа 

 

Ученици, 

наставници 

Током 

школске 

године 

Анимирање што већег 

броја ученика и  

одраслих у акције 

21. Праћење реализације , 

прављење базе података за 

извештај 

Редовно ажурирање Школа 

 

Ученици, 

наставници

директор 

школе, 

стручни 

сарадници 

Током 

школске 

године 

 



 5 

22. Састављање извештаја о 

реализацији 

Годишњи извештај 

о раду школе 

Стручни 

сарадници 

и директор 

школе 

 Јун-август Анимирање што већег 

броја ученика и  

одраслих у акције 

 

Напомена: 

 

- Школа/установа се, у складу са могућностима, ресурсима којима располаже,  опредељује за поједине од предложених 

активности, или планира неке нове и уноси их у табелу …. 

- Приликом припремања  извештаја о реализацији План представља основно полазиште и за писање извештаја и за  

анализу урађеног  

 

 

МП 

 

                          Директор школе/установе 

 

               Живанка Јованов Петровић  

 

 


