
Страна1од2 
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

 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: 
КОНЦЕРТ ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ"Анта Богићевић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Лозница Школска управа:Ваљево 
Сајт школе: www.antabogicevic.rs 
Контакт особа:Весна Панић Телефон школе:015 882 178 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 1-2 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: Подстицање креативног развоја 
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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 Годишњи концерт хорске секције планиран је у марту сваке школске 
године.Поред образовног и васпитног циља има за циљ и промоцију школе и сарадњу са другим 
образовним установама и установама културе у граду (музичка школа,Центар за културу "Вук 
Караџић") 
Припреме трају од септембра до марта кроз часове хорске секције, рада са солистима, рада са 
корепетиторима , корелацијом са рецитаторском секцијом, драмском секцијом, фолклорном секцијом; 
На репертоару су песме дечјих композитора домаћих и страних, духовна музика, филмска музика, 
савремана забавна музика. 
Начин праћења активности 

Број присутних на концертима, критике,трајност ,извештаји у писаним и електронским медијима; број 
заинтересованих ученика за хорску секцију. 
Показатељи ефекта активности 

Концерт је веома посећен(ученици, родитељи, представници Школског одбора, Савета родитеља, 
пензионери;) 
Траје 16 година у низу; 
Број ученика заинтересованих за рад у хорској секцији је велики из године у годину; 
Извештаји и критике увек позитивни; 
 
Остале напомене 

Плановима за унапређење рада школе планирају се активности за наредну школску годину ; 
Комисија за културну и јавну делатност школе и Комисија за промоцију школе усваја планирано за 
идућу школску годину; 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

 http://www.antabogicevic.rs/?p=8480 
http://www.antabogicevic.rs/?p=153 
 


