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СОЦИОЕКОНОМСКО ПОРЕКЛО И КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕНИКА 
ОБУХВАЋЕНИХ ПРОДУЖЕНИМ / ЦЕЛОДНЕВНИМ БОРАВКОМ

Резиме: Основна школа „Братство – јединство“ из Сомбора има више од 30 година орга-
низоване делатности продуженог, а претходних пет година и целодневног боравка, чије су 
просторије у саставу школе. Боравак похађа седамдесетак ученика распоређених у хомогене 
и хетерогене групе. Школа организује целодневни боравак да би удовољила потребама деце 
и савремене породице, те проширеним друштвеним и педагошким захтевима. На тај начин 
школа делимично допуњава васпитну улогу родитеља и старатеља. Сврха рада у боравку је 
у помоћи ученицима у изради домаћих задатака, понављању, увежбавању и продубљивању 
стечених знања, вештина као и у ангажовању у разним слободним активностима. Због ог-
раниченог капацитета за прихват, предност имају ученици који не постижу задовољавајући 
успех у учењу, деца запослених родитеља, ученици са посебним потребама и ученици из 
социјално индикованих породица. У нашем раду осврнули смо се на историјат продуженог 
– целодневног боравка, ради пружања целокупне слике о раду и организацији боравка и 
школе. Сагледали смо социоекономско порекло и карактеристике деце која редовно похађају 
боравак и упоредили их са подацима популације вршњака којој припадају унутар школе. 
Анализирали смо следеће параметре: пол, успех, психофизичке карактеристике, комплет-
ност породице, стручну спрему родитеља и старатеља у односу на популацију вршњака који 
не похађају боравак. Целодневни боравак представља друштвену бригу о деци и помоћ ро-
дитељима како запосленима тако и незапосленима, и као такав доступан је свој деци без 
обзира на социоекономско порекло и карактеристике деце. Темељно испланирана васпитно-
образовна делатност продуженог боравка јесте у циљу напредовања сваког нашег детета.
Кључне речи: продужени боравак, целодневни боравак, васпитање, породица.

уВОД

Појам „целодневни боравак ученика у школи“ односи се на „посебан орга-
низациони распоред школског живота и рада који дубоко задире не само у ван-
наставне школске активности, него и у саму наставу као временски најглавнију 
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и педагошки гледано, најважнију делатност школе. Истина, и у овом случају реч 
је о једном посебном типу продуженог боравка, али и о настави распоређеној 
на преподневни и послеподневни рад. Остали део времена ученицима остаје за 
разноврсне слободне активности, одмор, разоноду и израду домаћих задатака. То 
значи да је школа са целодневним боравком ученика у ствари, школа будућности, 
а продужени боравак који се понегде среће, само пут ка настајању такве школе.“ 
(P. Janković, R. Rodić, Školska pedagogija, 2002)

  
ОснОВни пОДаци О раДу цеЛОДнеВнОг 
бОраВка у ОснОВнОј шкОЛи „братстВО 
јеДинстВО“ из сОмбОра

Годину дана по Извештају међународне комисије UNESCO-а за развој 
образовања за XXI век под називом „Образовање скривена ризница“, тачније 
1973. године организован је рад у продуженом боравку као први у сомборској 
општини и шест година уназад, целодневни боравак као једини на овом про-
стору.

Разлог за оснивање и организацију целодневног боравка (у даљем тексту: 
боравак) има оправдање у чињеници да овај вид васпитно образовног рада пред-
ставља најрационалније организовање времена, пре или после часова, у школи 
са строго утврђеним циљевима, задацима, планираном динамиком реализације и 
задужењима.

Значај организације у боравку је у томе што има педагошку, психолошку, 
медицинску, односно здравствену, социјалну и економску оправданост.

Сви напред наведени аспекти делују искључиво подстицајно, тако да бо-
равак може заменити дететов дом, допуњујући васпитно образовну улогу роди-
теља, односно старатеља.

усЛОВи раДа у бОраВку

При школском комплексу у посебној згради смештене су просторије 
боравка, посебно адаптиране и прилагођене за наведену намену. У склопу тог 
објекта осим учионице, играонице, санитарног чвора, гардеробе, смештена је и 
школска кухиња у којој се спремају топли оброк и ужина, за све ученике и за 
кориснике боравка.

Ученицима је на располагању и део школског дворишта са игралиштем. 
Добар рад наставника мотивише родитеље да децу уписују у боравак. Број за-
интересованих у неколико година се повећава, те су и потребе за проширењем 
простора повећане.
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ВаспитнО-ОбразОВне групе у бОраВку

Школа функционише према потребама одређене ситуације, тако да имамо 
спорадичан рад са хомогеном групом, ако им се истовремено заврше часови, и 
хетерогеном, у наставку дана.

Будући да радимо у две смене, по принципу парних и непарних одељења, 
групе у боравку су најчешће сврстане као хетерогене, I и III разред, и II и IV раз-
ред, који су у сталној евиденцији.

У боравку раде млади људи специфичних и различитих личних вештина, 
како би успели задовољити различите потребе ученика у оквиру хомогених и 
хетерогених група.

Разноврсним активностима ученику се пружа шанса да без обзира на со-
циоекономско порекло и карактеристике ученика могу максимално искористи 
своје потенцијале.

Разноврсне планиране активности омогућавају и утичу да деца весело и 
креативно проводе време у боравку уз стални стручни надзор наставника. На тај 
начин Школа удовољава потребама деце и родитеља.

преДмет и циљ истражиВања

Предмет овог рада је сагледавање социоекономског порекла и каракте-
ристика ученика који похађају целодневни боравак Основне школе „Братство 
јединство“ у Сомбору и упоређивање са подацима целокупне истраживане попу-
лације ученика од I до IV разреда у Школи, са циљем утврђивања да ли постоје 
разлике између ученика који похађају и ученика који не похађају боравак у смис-
лу социоекономског порекла и психофизичких карактеристика ученика.

Задаци истраживања

Да бисмо постигли постављени циљ нашег истраживања, изведен из наве-
деног предмета рада, предвидели смо да остваримо следеће задатке:

– да прикупимо податке о укупном броју ученика који редовно похађа 
боравак од првог до четвртог разреда

– да сагледамо структуру ученика који редовно похађају боравак према 
полу у односу на популацију вршњака којој припадају унутар школе

– да сагледамо успех ученика који похађају боравак и успех ученика од 
I до IV разреда

– да сагледамо социоекономске услове ученика који похађају боравак и 
ученика од I до IV разреда

– да сагледамо психофизичке карактеристике ученика који похађају бо-
равак и ученика I до IV разреда
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– да утврдимо у каквим породицама живе ученици (потпуна, непотпуна 
породица), који похађају боравак у односу на вршњачку популацију у 
Школи

– утврдити стручну спрему родитеља ученика који похађају боравак и 
ученика од I до IV разреда

хипОтеза у истражиВању

У складу са постављеним циљем и задацима у нашем истраживању пос-
тавили смо следеће хипотезе:

– да ученици без обзира на социоекономско порекло похађају целоднев-
ни боравак пошто је то потреба савремене породице и друштва

– да ученици који похађају боравак постижу исти успех у односу на по-
пулацију од I до IV разреда

метОДе и технике истражиВања

Да бисмо спровели наше истраживање потребно је било да користимо од-
ређене методе и технике. У овом истраживању коришћена је дескриптивна ме-
тода рада.

Примењена је техника проучавања и анализирања педагошке документа-
ције и анкетирање родитеља. Анкетним листовима прикупљени су подаци од ро-
дитеља о социоекономском статусу и карактеристикама ученика целе попу ла ције 
од првог до четвртог разреда.

У анкетном листу за родитеље заступљена су различита питања: питања 
отвореног и затвореног типа.

Статистичка обрада података у истраживању обављена је на нивоу изра-
чунавања процената.

узОрак и пОступци истражиВања

Узорак истраживања су чинили ученици од I до IV разреда основне школе 
„Братство јединство“ у Сомбору и њихови родитељи.

Први узорак су чинили ученици од I до IV разреда који похађају целоднев-
ни боравак. Укупно 39 ученик, од тога 21 девојчица и 18 дечака.

Други узорак су чинили сви ученици од I до IV разреда, укупно 220 уче-
ника (90 девојчица и 130 дечака).

Трећи узорак су чинили родитељи ученика од I до IV разреда, њих 208, 
чија деца похађају и не похађају боравак (12 ученика живи у дому за незбринуту 
децу „Мика Антић“ Сомбор).
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резуЛтати истражиВања

Резултати истраживања добијених анализирањем педагошке докумен та-
ције и анкетирањем родитеља указују на следеће:

– Од укупно 220 ученика од I до IV разреда, 39 редовно похађа боравак, 
181 ученик не похађа редовно боравак. (Табела бр. 1)

Табела бр. 1
Укупан број ученика ОШ „Братство јединство“ у Сомбору који похађају  

или не похађају боравак

Укупан број 
ученика I–IV 

разреда

Редовно похађа боравак Не похађа боравак

Број ученика % Број 
ученика %

220 39 17.70 181 82.30

– Од укупно 220 ученика од I до IV разреда, 90 је девојчица, а 130 деча-
ка, док у боравку од 39 ученика, 21 је девојчица, а 18 је дечака. Видимо да је у 
боравку нешто уједначенија полна структура у односу на целокупну популацију 
ученика у школи. ( Табела бр. 2) 

Табела бр. 2
Полна структура ученика I–IV разреда и ученика у боравку  

ОШ „Братство јединство“ Сомбор

Ученици I–IV 
разреда Број ученика

Девојчице Дечаци

Број ученика % Број 
ученика %

У школи 220 90 40.90 130 59.10
У боравку 39 21 53.80 18 46.20

– Анализирајући успех на полугодишту 162 ученика од II до IV разреда 
(изузели смо ученике I разреда који се описно оцењују њих 58) утврдили смо сле-
деће стање: 104 ученика је одлично, 34 ученика је врло добро, 12 добро, довољ-
них нема, 11 недовољних и један ученик је неоцењен. На основу овога можемо 
констатовати да већина ученика од II до IV разреда има одличан, или врло добар 
успех. (Табела бр. 3)

– Од укупно 25 ученика од II до IV разреда: 10 ученика је на полугодиш-
ту имало одличан успех, 8 ученика је имало врло добар успех; добрих је 6 и 1 
довољан. На основу ових података видимо да и ученици који похађају боравак 
углавном постижу одличан и врло добар успех, што је и у складу са добијеним 
подацима на нивоу одељења од II до IV разреда, с том разликом да у боравку 
нема неоцењених ученика. (Табела бр. 3)
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Табела бр. 3
Успех ученика на крају полугодишта 2005/2006. II–IV разреда  

и ученика у боравку ОШ „Братство јединство“ Сомбор

Разред II–IV
у школи

II–IV
у боравку

Број ученика 162 25

Одлични бр. уч. 104 10
% 64.20 40

Врло добри бр. уч. 34 8
% 21.00 32

Добри бр. уч. 12 6
% 7.40 24

Довољни бр. уч. 0 1
% 0.00 4

Недовољни бр. уч. 11 0
% 6.80 0

Неоцењени бр. уч. 1 0
% 0.61 0

* 58 ученика I разреда је описно оцењено

– Од укупно 220 ученика од I до IV разреда 167 ученика живи у потпуној 
породици, 35 ученика је у околностима где су родитељи растављени, 6 ученика 
нема једног родитеља и 12 ученика живи у Дому за незбринуту децу „Мирослав 
Антић“ Сомбор. (Табела бр. 4)

– Од укупно 39 ученика који редовно похађају целодневни боравак 31 уче-
ник живе у потпуној породици, код 5 ученика родитељи су растављени; 3 учени-
ка нема једног родитеља и нема ученика који живе са старатељем.

Већина деце живе у потпуној породици. Једина разлика је у томе што међу 
децом која похађају боравак нема оне која живе код старатеља. (Табела бр. 4)

Табела бр. 4
Потпуна и непотпуна породица ученика I–IV разреда ОШ „Братство јединство“ Сомбор

I–IV Школа Боравак
Број ученика 220 39

Родитељи живе заједно
бр. уч. 167 31

% 75.90 79.50

Родитељи растављени
бр. уч. 35 5

% 15.90 12.80

Нема једног родитеља
бр. уч. 6 3

% 2.70 7.70

Дете живи у дому
бр. уч. 12 0

% 5.50 0.00

Дете живи са старатељима
бр. уч. 0 0

% 0.00 0.00
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– Од укупно 220 ученика од I до IV разреда: 23 ученика има ослабљен вид, 
2 ученика имају ослабљен слух, 20 ученика има говорне тешкоће, 19 ученика има 
хронично обољење, симптоме нервозе показује 21 ученик, 4 ученика има енурезу 
и 3 ученика имају трауму. Из наведеног видимо да 92 ученика има разне потеш-
коће у развоју, а 128 нема тешкоћа. (Табела бр. 5)

– Од укупно 39 ученика који похађају боравак, 3 ученика има ослабљен 
вид, а ослабљен слух, говорне тешкоће, хронично обољење, нервозу, енурезу и 
трауму нема ниједно дете.

За разлику од укупне популације ученика од I до IV разреда, ученици који 
похађају боравак имају потешкоћа само са видом (и то 3 ученика). (Табела бр. 5)

Табела бр. 5
Карактеристике ученика ОШ „Братство јединство“ Сомбор  

који похађају школу и боравак

Разред I–IV
у школи

I–IV
у боравку

Број ученика 220 39

Ослабљен вид бр. уч. 23 3
% 10.50 7.70

Ослабљен слух бр. уч. 2 0
% 0.90 0.00

Говорне тешкоће бр. уч. 20 0
% 9.00 0.00

Хронично обољење бр. уч. 19 0
% 8.60 0.00

Нервозно бр. уч. 21 0
% 9.50 0.00

Енуреза бр. уч. 4 0
% 1.80 0.00

Траума бр. уч. 3 0
% 1.40 0.00

Здраво бр. уч. 128 36
% 58.20 92.30

– Од укупно 220 ученика у процени стручне спреме родитеља изузели смо 
ученике који живе у Дому за незбринуту децу „Мика Антић“ у Сомбору, њих 
12. Анализирајући добијене податке утврдили смо следеће: 7 мајки и 6 очева 
нема завршену основну школу; 25 мајки и 20 очева има завршену основну шко-
лу; средњу школу у трајању од 3 до 4 године има 163 мајке и 171 отац; 3 мајке 
и 2 оца имају завршену вишу школу; 10 мајки и 9 очева има завршен факултет. 
(Табела бр. 6)

– Анализирајући стручну спрему родитеља ученика који похађају боравак 
добили смо следеће податке: нема ученика чији родитељи нису завршили основ-
ну школу; основу школу има завршено 5 мајки и 2 оца; средњу школу има 25 мај-
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ки и 33 оца; вишу школу нема ниједна мајка, а има 1 отац; факултет је завршило 
9 мајки и 3 оца. (Табела бр. 6)

Табела бр. 6
Стручна спрема родитеља ученика I–IV разреда ОШ „Братство јединство“ Сомбор

Разред I–IV
у школи

I–IV
у боравку

Број ученика 208 39

Није потпуна 
основна школа

Мајка
бр. уч. 7 0

% 3.40 0.00

Отац
бр. уч. 6 0

% 2.90 0.00

Основна школа
Мајка

бр. уч. 25 5
% 12.00 12.80

Отац
бр. уч. 20 2

% 9.60 5.10

Средња школа
Мајка

бр. уч. 163 25
% 78.36 64.10

Отац
бр. уч. 171 33

% 82.21 86.60

Виша школа
Мајка

бр. уч. 3 0
% 1.40 0.00

Отац
бр. уч. 2 1

% 1.00 2.50

Висока школа
Мајка

бр. уч. 10 9
% 4.80 23.10

Отац
бр. уч. 9 3

% 4.30 7.70

* За 12 ученика смештених у дом „Мирослав Антић“ у Сомбору нису узети у 
разматрање подаци о стручној спреми родитеља

– Од укупно 208 родитеља ученика од I до IV (изузели смо 12 ученика 
из Дома за незбринуту децу), њих 8 је проценило своје материјално стање као 
веома лоше, 9 их је проценило као лоше, 23 их је проценило као средње, 97 их 
је проценило као добро и 71 као веома добро. Из наведених података можемо 
констатовати да већина породица процењују своје материјално стање као добро 
и веома добро. (Табела бр. 7)

– Од укупно 39 родитеља чија деца редовно похађају боравак, 2 родитеља 
су изјаснила да имају веома лоше материјално стање, 3 је проценило своје ма-
теријално стање као лоше, 9 је проценило материјално стање као средње, 14 је 
проценило као добро и 11 је проценило као веома добро материјално стање. (Та-
бела бр. 7)
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Табела бр. 7
Процена родитеља сопственог материјалног стања ОШ „Братство јединство“ Сомбор

Родитељи I–IV
у школи

I–IV
у боравку

Број ученика 208 39

Веома лоше Бр. уч. 8 2
% 3.80 5.10

Лоше Бр. уч. 9 3
% 4.30 7.70

Средње Бр. уч. 23 9
% 11.10 23.10

Добро Бр. уч. 97 14
% 46.60 35.90

Веома 
добро

Бр. уч. 71 11
% 34.10 28.20

На основу ових података можемо констатовати да је процена родитеља о 
материјалном стању породице слична процени родитеља од I до IV разреда. 

закључна разматрања

На основу добијених резултата можемо извести следеће закључке: 
– Ученици који похађају целодневни боравак у већини случајева имају 

одличан и врло добар успех што указује на добар образовно-васпитни рад у бо-
равку. Подаци добијени од ученика који похађају боравак у сагласности су са 
подацима добијеним на нивоу од I до IV разреда и као такви потврђују хипотезу 
нашег рада, а то је: ученици који похађају боравак постижу исти успех у односу 
на популацију од I до IV разреда.

– Већина ученика која иде у целодневни боравак живи у потпуној породици 
и ни једно дете не живи са старатељима. Ова констатација се подудара са подацима 
о ученицима од I до IV разреда, који живе углавном у потпуним породицама.

– Ученици који похађају целодневни боравак немају ослабљен слух, говор-
не тешкоће, хронична обољења, енурезу и трауму, што указује на боље психофи-
зичке одлике ученика у боравку у односу на целу популацију њихових вршњака.

– Процена социоекономског статуса родитеља на нивоу од I до IV разреда 
скоро је идентична процени родитеља ученика који похађају боравак, што одговара 
нашој првој хипотези, а то је да ученици без обзира на социоекономско порекло 
похађају целодневни боравак пошто је то потреба савремене породице и друштва.

Можемо констатовати да целодневни боравак представља друштвену бри-
гу о деци и помоћ родитељима, како запосленима , тако и незапосленима и као 
такав, доступан је свој деци без обзира на социоекономско порекло и каракте-
ристике деце.
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приЛОг: анкета

Поштовани родитељи, 
Основна школа „Братство јединство“, Сомбор спроводи истраживање. 
Подаци које прикупимо служиће у истраживачке сврхе. 
Анкета се спроводи у свим одељењима од првог до четвртог разреда. 
Анкета је анонимна, а сви добијени подаци ће бити коришћени искључиво 

у наведену сврху, гарантујући Вам тајност и поверљивост добијених информа-
ција.

I Основни подаци о детету:
1. Разред који дете похађа  I      II      III      IV

2. Пол детета   М      Ж

3. Да ли дете похађа продужени боравак:
  а) ДА      б) НЕ

4. Успех ученика на полугодишту разреда који похађа:
а) одличан     б) врло добар     в) добар     г) довољан     д) недовољан

5. Здравствено и психофизичко стање детета:
(карактеристику детета обележити са X у одговарајућу рубрику)

да не
ослабљен вид
ослабљен слух
говорне тешкоће
хронично обољење
телесно оштећење
нервозно дете
ноћно мокрење
траума
здраво дете

II Основни подаци о родитељима / старатељима:

1. Родитељи живе:
а) заједно б) растављено   в) нема једног родитеља

2. Образовање родитеља:
    мајка         отац
а) није завршила ОШ   а) није завршио ОШ
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б) завршила ОШ    б) завршио ОШ
в) средња школа    в) средња школа
г) виша школа     г) виша школа
д) факултет     д) факултет

3. Како процењујете материјално стање Вашег домаћинства:
а) веома лоше     б) лоше     в) средње     г) добро     д) веома добро
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Summary: “Bratstvo jedinstvo” Primary school from Sombor has been organizing prolonged 
stay for more than 30 years, while in the past 5 years it has been organizing full-day stay in the 
school premises. The stay is attended by about 70 students who are classified into homogenous and 
heterogeneous groups. The School has organized the full-day stay in order to meet the needs of 
children and the needs of a modern family, as well as the needs of broader social and pedagogical 
requirements. In this way the School only partially contributes to the parents’ and tutors’ educational 
role. The aim of full-day stay is to help students with their homework, with revising and deepening 
the acquired knowledge and skills and to engage them into various free time activities. Due to 
space limitations, preference is given to the children who are falling behind at school achievements, 
working-parents’ children, children with special needs and children from socially marked families. 
In order to provide the whole picture of the work and organization of the stay and the School, our 
paper looks back to the history of prolonged – full-day stay. We examined social and economical 
backgrounds and characteristics of children who regularly attend the stay and compared those data 
with the ones of their peers within the School. We analyzed the following parameters: sex, school 
achievement, psychological and physical characteristics, if a family is one- or both-parents family, 
parents’ and tutors’ qualifications. The parameters were analyzed in relation to the population of 
their peers who do not attend the stay. Full-day stay us a way of social care for children, but also 
a help for both the working and non-working parents, and is as such available to all the children 
regardless of their social and economical background and their characteristics. Thoroughly planned 
educational work in the prolonged stay is to help each our child make progress.
Key words: prolonged stay, full-day stay, education, family.


