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У складу са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за
гимназију („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 1/2009), наставничко веће је
разматрало и донело:
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈE УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
У складу са наведеним Правилником, екскурзија ја факултативна ваннаставна
активност која се остварује ван школе.У делу под називом програм екскурзије, наведени
су следећи елементи које програм садржи:
1. Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије
Циљеви екскурзије, као факултативне ваннаставне активности која се остварује ван школе,
су: непосредно упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са
наставним садржајима.
Задаци екскурзије су:









пручавање објеката и појава у природи
уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима
развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних
односа
схватање значаја здравља и здравих стилова живота
подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према
крају који обилазе и упознају

2. Садржаји екскурзије
Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно
васпитног рада и саставни су део годишњег програма рада школе. Екскурзија ученика
другог разреда изводи се у оквиру државних граница Републике Србије. Садржај
екскурзије за ученике другог разреда обухвати упознавање дела Западне Србије у области
планина Таре и Златибора а због близине границе са Републиком Српском, планиран је
одлазак на територију РС тј. до Вишеграда и Андрићграда.
3. Планирани обухват ученика
У складу са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму за
гимназију („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 1/2009), екскурзија се
организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање
60% ученика истог разреда.
4. Носиоци предвиђених садржаја и активности
Директор школе, као руководилац екскурзије, носилац је припреме, организације и
извођења плана и програма путовања.
Директор школе именује стручног вођу пута из реда наставника који остварују наставни
план и програм четвртог разреда. Стручни вођа пута припрема и изводи програм који се
односи на остваривање постављених циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни
вођа путовања бира се из реда наставника који остварују наставни план и програм.
Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа пута
може бити и одељењски старешина или други наставник. Стручног вођу путовања
одређује директор школе.
Одељенски старешина задужен је за организационо-техничке послове око извођења
путовања, координира реaлизацију садржаја и активности и стара се о безбедности и
понашању ученика.
5. Трајање екскурзије
Екскурзија ученика другог разреда трајаће два дана и то у периоду који обухвата крај
септембра или прву недељу октобра 2019. године.
6. Путни правци
Путни правац је : Параћин – Ужице - Вишеград – Андрићград – Тара Мећавник – Шарган – Златибор - Параћин
У погледу динамике по данима садржаји су распоређени на следећи начин:

1. ДАН: Полазак групе у 06:00 часова, посета Ужицу, долазак у Републику Српску са
успутним задржавањима, посета Вишеграду и Андрићграду, одлазак према Тари и
смештај у хотел. Вечера, ноћење.
2. ДАН: Доручак, напуштање хотела, одлазак на Мећавник, одлазак у Шарган и
вожња ћиром по Шарганској осмици, одлазак на Златибор, ручак, шетња по центру
Златибора, повратак у Параћин.
7. Техничка организација
Обавља се у складу са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму
за гимназију („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 1/2009). У складу са тим,
носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе,
стручни вођа путовања и одељењски старешина.
Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије који достављају
наставничком већу ради разматрања и доношења. Екскурзија може да се изведе ако је
савет родитеља дао сагласност на програм.
После спроведене процедуре оглашавања и избора понуђача - агенције, савет родитеља
одлучује о висини дневница за пратиоце. Екскурзија се организује и изводи уз претходну
писмену сагласност родитеља, по правилу најмање 60% ученика истог разреда.
8. Начин финансирања
Екскурзију финансирају родитељи, односно старатељи , ученика. У Годишњем плану
рада школе за школску 201/2019. годину, у делу који се односи на екскурзије, истакнуто је
следеће: Пошто је устаљена пракса наше школе да се екскурзије реализују крајем
септембра – почетком октобра, тј. на почетку школске године, неопходно је поступак
започети у текућој (претходној) школској години и завршити га најкасније до маја да би
број месечних рата био такав да родитељи могу реално да реализују уплате до поласка
деце на екскурзију. У складу са тим, у школској 2018/2019. години обавићемо процедуру
организације екскурзија за школску 2019/2020. годину.

