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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 ЧЕТВРТОГ 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
Циљ екскурзије
Циљ екскурзије, као факултативне ваннаставне активности која се остварује ван школе, је:
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
четвртог разреда изводи се ван државних граница. Садржај екскурзије за ученике четвртог
разреда обухвати упознавање оног дела европске историје и културе који је настао на тлу
Италије а представља део светске културне баштине. Овде спадају културна добра која се
налазе у Венецији, Пизи, Фиренци, Верони, Трсту и Милану. Такође, посебану пажњу
екскурзија ће да обрати на култирно-историјске садржаје који су везани за Трст а који су
потврда присутности Срба у овом делу Европе као утицајних твораца културног и
привредног живота 19. века, видљивих и данас. Садржај екскурзије је у директној вези са
наставним планом и програмом који су ученици током свог гимназијског школовања
имали прилику да упознају и усвоје а односи се на области историје, географије и
уметности.
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 четвртог разреда трајаће шест дана и то у периоду који обухвата крај
септембра или прву недељу октобра 2019. године.

6. Путни правци
У циљу реализације предвиђених садржаја екскурзије, планирано је да буду
обухваћени следећи путни правци: Параћин – Лидо ди Јесоло – Верона – Милано –
Монтекатини – Фиренца – Пиза – Венеција – Трст – Параћин.
У погледу динамике, путни правци по данима и конкретним садржајима, распоређени су
на следећи начин:
СЕВЕРНА ИТАЛИЈА
1. дан Полазак групе у 02:00 часа. Вожња кроз Хрватску и Словенију. Посета Љубљани
и разгледање најужег градског језгра. Наставак путовања и посета Трсту. (Посета Трсту
може бити одложена за последњи дан екскурзије у случају да по сатници то није
изводљиво). Долазак у Лидо ди Јесоло у вечерњим часовима. Смештај у хотел. Вечера.
Ноћење.
2. дан
Доручак. Напуштање хотела. Полазак ка Верони. Обилазак града: трг Бра,
посебну пажњу и објашњења посветити Арени, трг Ербе, улица Мацини, трг
Сињориа, Лавља врата, Муниципио, гробница Скалиђери, Јулијина кућа... Слободно
време за индивидуалино разгледање. Одлазак до области Гарда и смештај групе у хотел.
Вечера. Ноћење.
3. дан Доручак. Путовање ка Милану. Разгледање града: посебну пажњу и објашњења
посветити катедрали Дуомо, палата Емануела II, Миланска Скала, Сајам, стадион
Сан-Сиро-Меаца и трофејним собама. Слободно време за индивидуално разгледање.
Полазак за Монтекатини Терме. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.
4. дан Доручак. Полазак према Фиренци. Обилазак града: Санта Мариа Новела, трг
Дуомо, катедрала Санта Мариа Фиоре, Ђотов звоник, Крстионица, капела Медичи,
трг Републике, палата Векио, Микеланђелов Давид, галерија Уфици, палата Пити,
посета цркви Санта Кроче. Инсистира се на посети галерији Уфици те је програм
посете Фиренци потребно испланирати водећи рачуна о начину на који ће ученици бити
организовани. Слободно време по договору. Повратак у хотел. Вечера. Ноћење.
5. дан Доручак. Напуштање хотела. Одлазак до Пизе. Обилазак града: Поље чуда са
крстионицом, катедралом и Кривим торњем... Наставак путовања према Лиду ди Јесолу.
Смештај у хотел. Вечера. Организована посета дискотеци. Ноћење.
6. дан Доручак. Напуштање хотела. Одлазак до луке Пунто Сабионе. Вожња бродом до
Венеције. Разгледање града: Мост уздаха, Дуждева палата, стубови заштитници града,
трг и црква Св. Марка, библиотека, торањ са сатом, судница, Наполеоново крило,
мост Риалто, црква Санта Мариа де ла Салуте. Инсистира се на посети цркви Санта
Мариа де ла Салуте те је ову посету потребно уклопити у сатницу и организовати је на
крају посете Венецији а одлазак до цркве организовати бродићем којим би се ученици и
вратили до Лида.

Ако посета Трсту није обављена првог дана, уклопити је у сатницу за овај дан. (Полазак
према Трсту. Разгледање града: Гопчићева палата, градска кућа, црква Св.
Спиридона, канал Гранде, Берза, трг уједињења Италије, споменик 4 континента,
Квекићева палата... )Полазак за Србију. Вожња истом релацијом као и у доласку са
успутним паузама по потреби групе. Долазак у Параћин у касним вечерњим сатима.
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 2018/2019. 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.

