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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 ТРЕЋЕГ 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 
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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 
трећег  разреда изводи се ван државних граница, на територији која историјски и 
културолошки има дубоке и суштинске везе са Србијом и српским народом. Екскурзија   
обухвата упознавање оног дела европске историје и културе који је заједничко наслеђе 
европских народа а самим тим и Србије. Ово се односи на историјске и културне садржаје 
Републике Мађарске (Будимпешт, Сент Андреја) као и Републике Аустрије (Беч) и њихове 
везе са Србијом. 
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 трећег разреда трајаће четири 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 –Будимпешта –Сент Андреја-Беч- 
Параћин.  У погледу динамике, путни правци  по данима и конкретним садржајима, 
распоређени су на следећи начин:  
    

Будимпешта-СентАндреја-Беч 
 

1.dan - Polazak ispred škole u 05:00 časova. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog 
obavljanja carinskih formalnosti. Popodne dolazak u Budimpeštu, razgledanje grada u pratnji vodiča: 
Kraljevska palata i ribarske kule, Katedrala Matije Korvina... Smeštaj u hotel. Večera.  Noćenje. 
2.dan - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do Sentandreje. Po dolasku razgledanje 
grada: zadužbina Jakova Ignjatovića, kompleks od 7 crkava (pravoslavnih) iz perioda baroka...  
Slobodno vreme za individualna razgledanja. Nastavak putovanja za Beč. Po dolasku odlazak u restoran 
na večeru. Potom sledi odlazak u hotel na smeštaj. Noćenje. 
3.dan - Doručak. Nakon doručka razgledanje grada: Luksuzna avenija Ring, Opera, centralni Muzej, 
Hofburg raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Carsko pozorište, Gradska većnica, 
Hundervaserhaus, Belvedere... Slobodno vreme. Večera u restornu u gradu. Smeštaj u hotelu.  
Noćenje. 
4. dan - Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i polazak do dvorca Šenbrun. Poseta i obilazak letnje 
rezidencije Habsburogavaca. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak prema Paraćinu. 
Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Praćin u 
večernjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici.  

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. 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. 


