Страна 42 – Број 7

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
2. јул 2020.

2. јул 2020.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Број 7 – Страна 43

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

Страна 44 – Број 7

2. јул 2020.

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског старешине
Додатни рад *
Допунски рад *
Припремни рад *
*

ПРВИ РАЗРЕД
74 часа

ДРУГИ РАЗРЕД
74 часа

ТРЕЋИ РАЗРЕД
74 часа

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
66 часова

УКУПНО
288 часова

до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова

до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова

до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова

до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова

до 120 часова
до 120 часова
до 120 часова

Ако се укаже потреба за овим облицима рада
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Екскурзија

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

до 3 дана

до 5 дана

III РАЗРЕД
до 5 наставних
дана
2 часа недељно
2 часа недељно

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе
Други страни језик
Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и
друге ваннаставне активности)
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

IV РАЗРЕД
до 5 наставних
дана

30–60 часова годишње
15–30 часова годишње

Остваривање плана и програма наставе и учења
1. Распоред радних недеља у току године
I РАЗРЕД
37
2

II РАЗРЕД
37
2

III РАЗРЕД
37
2

IV РАЗРЕД
33
2

39

39

39

4
39

I РАЗРЕД
Број часова

II РАЗРЕД
Број часова

III РАЗРЕД
Број часова

IV РАЗРЕД
Број часова

74

74

66

74

74

74
18,5
18,5
37

Разредно-часовна настава
Обавезне ваннаставне активности
Матурски испит
Укупно радних недеља

2. Подела одељења на групе ученика
ПРЕДМЕТ
1.
2.
3.
4.
5.

Српски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Рачунарство и информатика
Филозофија

1.
2.

Смер: Живи језици
Први страни језик
Други страни језик

185
111

185
111

1.
2.

Смер: Класични језици
Класични грчки језик
Латински језик

111
111

3.

Живи страни језик

111

Број ученика у групи

33
33

8–12
8–12
8–12
8–12
8–12

185
111

165
99

8–12
8–12

111
111

111
111

99
99

8–12
8–12

111

111

99

8–12

3. Образовно-васпитни рад у школи може да се остварује у менторској групи од пет ученика из српског језика, живих и класичних језика
и реторике и беседништва. Број ученика обухваћених менторским радом не може бити већи од 25% укупног броја ученика који стичу
образовање по основу овог плана и програма.
ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГИМНАЗИЈЕ ЗА
УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА
ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ
1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА СУ:
– развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву;
– оспособљавање за самостално доношење одлука о избору
занимања и даљег образовања;
– свест о важности здравља и безбедности;
– оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и
тимски рад;
– поштовање расне, националне, културне, језичке, верске,
родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања
различитости;
– развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособљавање за самостално учење, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења;

– пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и
физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
– развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;
– развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
– развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и
очувања природе и животне средине и еколошке етикe;
– развијање позитивних људских вредности;
– развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
– развијање личног и националног идентитета, развијање
свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и
неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе
српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине.

