
 

 

     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК“ РИПАЊ 
 

 

    Програм сарадње школе са локалном самоуправом 

 

од школске 2014/2015. године па до краја школске 2017/2018. школске године  

 

Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду насто јати да обезбеди услове за прогресивне и 

позитивне утицаје свих чинилаца из друштвене средине.  

Наша школе ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине у ко јој би се 

узајамним преиспитивањем чинилаца стоворила у наредном четворогодишњем периоду клима за 

испољавање позитивних ефеката у целокупном развоју школе. У оквиру тога је и израда новог развојног 

плана школе. 

Новим законским решењима и новим тенденцијама у нашем друштву очекујемо веће надлежности, а 

самим тим и већу ангажованост друштвене средине према школи, а све у циљу стварања здравијег и 

еколошки  чистијег окружења и стварања подстицајне средине у ко јој ће посто јати услови  да се реализу ју 

индивидуалне потребе и интересовања наших садашњих и будућих ученика.  

Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи  и заједно са њеним представниицма 

планира садржај и начин сарадње.   

Задаци наше школе у програму сарадње са локалном самуправом у предстојећем четворогодишњем 

периоду би приоритетно обухватали планирање и реализовање заједничких активности са субјектима 

локалне самуправе из нашег окружења (МЗ Рипањ, општина Вождовац и град Београд), повезивање школе и 

субјеката локалне самуправе заједничким интерсима и активностима и обезбеђивање подршке субјеката 

локалне самуправе у активностима школе у унапређиовању целокупних услова рада за ученике и запослене.  

 Сарадња са локалном самоуправном садржи,  у наредном четворогодишњем периоду, следеће 

активности: 

 

 

Институција са 

којом се сарађује 
Садржај сарадње 

Облик 

сарадње 

Време 

реализије 
Реализатори 

Скупштина града 

Београда 

 

Планирање буџетских 

средстава 
Сталан 

Тотком 

године, а 

посебно крајем 

календарске 

године  

Директор, секретар 

школе, рачуноводствена 

служба и сарадници из 

градске управе 

Скупштина града 

Београда 

Учешће у заједничким 

пројектима и јавним 

набавкама 

Сталан Током године  

Директор, секретар 

школе, рачуноводствена 

служба и стручни 

сарадници из градске 

управе 

Скупштина града 

Београда 

Реконстрункција и 

санација школских 

објеката и школског 

инвентара 

Сталан Током године  

Директор, секретар, 

рачуноводствена служба 

и стручни сарадници из 

градске управе 

Скупштина града 

Београда 

Консултације са 

инспекцијским и другим 

органима, стручна помоћ 

стручних служби градсе 

управе  

Сталан Током године  

Директор, секретар 

школе, запослни у школи 

и стручни сарадници из 

градске управе 



Скупштина града 

Београд 

Заштита животне 

средние  
Сталан Тпком године  

Сви запослени у школи у 

сарадњи са градском 

управом 

Скупшина града 

Београда 

Награђивање Ђака 

генерације  
повремен 

Крајем 

школске 

године  

Ђак генерације, 

одељењски старешина и 

предствници Скупштине 

града Београда 

Скупштина 

општине 

Вождовац 

Учешће у заједничким 

пројектима и јавним 

набавкама 

Сталан Током године  

Директор, секретар 

школе, рачуноводствена 

служба и стручни 

сарадници општине  

Скупшина 

општине 

Воджовац 

Заштита животне 

средине  
Сталан Током године  

Директор, секретар 

школе, рачуноводствена 

служба и стручни 

сарадници општине  

Скупшина 

општине 

Воджовац 

Реконструнција и 

санација школских 

објеката и школског 

инвентара 

Сталан Током године  

Директор, секретар 

школе, рачуноводствена 

служба и стручни 

сарадници општине  

Скупштина 

општине 

Вождовац 

Консултације са 

инспекторима и 

стручним службама 

општине 

Сталан Током године  

Директор, секретар 

школе, рачуноводствена 

служба и стручни 

сарадници општине  

Скупштина 

општине 

Вождовац 

Професионална 

оријентција ученика 

осмог разреда 

Повремен 
Једном до два 

пута годишње  

Ученици осмог разред и 

њихове одељењске 

старешине и 

предствници СО 

Вождовац 

Скупштина 

општине 

Вождовац 

Награђивање Ђака 

генерације и носиоца 

Вукове  дипломе  

Повремен 

Крајем 

школске 

године  

Ђак генерације, носиоци 

Вукове дипломе и 

представнци СО 

Вождовац 

 

Месна заједница 

Рипањ 

 

 

Пролсава Дана школе, 

школске славе и Дана 

МЗ Рипањ 

Повремен 
Октобар и 

јануар 

Директор школе, 

запсолени у школе 

председник савета 

МЗРипањ 

Месна заједница 

Рипањ 

Акције хуманитарне 

помоћи, акције 

солидарности 

Сталан Токопм године  
Директор, запослени у 

школи и Савет МЗ Рипањ  

Месна заједница 

Рипањ 

Заштита животне 

средние  
Сталан Током године  

Директор, запослени у 

школи и  Савет МЗ 

Рипањ 

Месна заједница 

Рипањ 

 

Учешће запослених у 

школи и ученика на 

састанцима, трибинама  

и окупљањима у МЗ 

Рипањ 

Повремен 
Два до три 

пута годишње  

Ученици, а посебно 

Ученички парламент и 

запослени у школи и 

Савет МЗ Рипањ  

 

  

 

 

 

 


