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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 
- КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 
   АКТИВНИ ДАНИ   

 
 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив установе:  „Анта Богићевић“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Лозница Школска управа: Ваљево 
Сајт школе: http://www.antabogicevic.rs/  
Контакт особа: Весна Панић, директор Телефон школе: 015/882-178 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 10 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
 Здравствене институције 
 Невладине организације 
 Општина/град 
 Фирме/предузећа 
 Нешто друго:       

Циљ 
Активности 

 Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
 Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
 Подстицање емоционалног развоја 
 Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
 Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
 Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
 Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
 Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
 Подршка личном и националном идентитету 
 Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 
 Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
 Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 
 Нешто друго:       
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Активност је у 
форми 

 Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
 Излет, екскурзија, посета... 
 Такмичење, квизови... 
 Фестивал 
 Хуманитарна акција 
 Клуб 
 Секција 
 Радионица 
 Трибина 
 Сајам, вашар, продајна изложба 
 Спортска манифестација 
 Истраживање 
 Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 
 Нешто друго:       

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Развојним планом наше школе у области Подршка ученика, планирана је  културна и спортска  
манифестација „Антини дани“  која се реализује сваке године у месецу октобру (непосредно једну радну 
недељу пре прославе Дана школе). У активностима поводом ове свечаности учествују сви ученици и 
запослени у школи. 
Манифестација „Антини дани“ траје пет радних дана тако да сваке године Комисија за културну и јавну 
делатност школе, поред расписивања конкурса за ученике, доноси и програм „Антиних дана“ у оквиру 
који се реализују различите активности: 
- Свечано отварање 
- Културне активности 
- Спортске активности 
- Образовне активности  
На сајту школе се објављују  различити прилози о манифестацији „Антини дани“  коју прате  задужени 
ученици Ученичког парламента са наставницима информатике - http://www.antabogicevic.rs/?m=201710 .  
- Такође, ова манифестација се путем видео-снимака и фотографија објављује у локалним 
медијима. 
 
Током недеље „Антиних дана“, поред родитеља награђених ученика, у госте се позивају  бивши 
запослени, чланови Савета родитеља и Школског одбора, као и представници локалне заједнице 
задужени за просвету. 
1. корак: Сваке године средином септембра, Комисија за културну делатност школе коју чини 6 чланова, 
расписује школски конкурс за „Антине дане", осмишљава тему конкурса и формира жири за избор 
прозних и ликовних радова.   
2. корак: „Антини дани“ организују се сваке треће недеље у  октобру и трају пет радних дана. 
Активности током „Антиних дана“почињу свечаним отварањем које организују наставник српског језика и 
један учитељ. Гости су ученици и родитељи школе, а награђени ученици примају награде и  читају своје 
радове. Свечаност је пропраћена и пригодним музичким активностима (хор школе - око 30 ученика 
старијих разреда и соло наступи) 
3.корак: Другог дана организују се различите културне активности. Ове године је то била позоришна 
представа Кофер театра из Београда за ученике млађих разреда.  
4. корак: Трећи дан наставници физичког васпитања  и учитељи организују спортске активности: игре 
без граница за ученике млађих разреда и турнире у одбојци и кошарци за ученике старијих разреда. 
5. корак: Четвртог дана наставници историје и чланови историјске секције реализују историјски час за 
ученике старијих разреда. 
6.корак: Петог дана ученици млађих разреда  присуствују генералној проби свечане академије за Дан 
школе, а сви ученици посећују изложбу ликовних радова која је постављена у холу школе. 
Начин праћења активности 

    Стручни актив развојног планирања током године прати и врши евалуацију реализације активности 
развојног плана школе: 
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• Расписивање интерног конкурса за реализацију активности "Антини дани"; 
• Прикупљање евиденције о броју: 
 укључених ученика; 
          пристиглих  радова у оквиру ове манифестације;  
          фотографија, презентација, прилога на сајту;  
          прилога у медијима;  
 
Показатељи ефекта активности 

Стручни актив развојног планирања за Извештај о остварености циљева и активности  развојног плана 
анализира прикупљене податке и  вреднује критеријуме успеха у односу на претходну годину:  
- повећан број ученика којима школа пружа могућност да задовоље своја интересовања и потребе,   
- повећан број укључених ученика у активност „Антини дани“,  
- повећан проценат ученика који исказују задовољство реализованим ваннаставним   
          активностима;      
Остале напомене 

Плановима унапређења рада школе за наредну школску годину, планира се или врши корекција  
активности, а Комисија за културну и јавну делатност школе, као и Комисија за промоцију школе на 
основу прикупљених података и анализа, осмишљава активности за наредну годину. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.antabogicevic.rs/?s=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B
0%D0%BD%D0%B8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2wQRioKjPRw 
 
https://lala966.wordpress.com/?s=antini+dani&submit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%B3%D0%B0   

 


