ПЛАН МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГ.
МЕРА ПОДРШКЕ, ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА
ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА (ПЛАН ДОДАТНОГ
ОПРЕМАЊА)
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Уградња лифта у школској
згради

директор,
општинска управа

у току развојног
циклуса

2. Организација наставе у
сталној учионици за
одељење у коме постоје
ученици кој се отежано
крећу

помоћник директора
за теоријску наставу

на почетку сваке
школске године

3. Толерисање кашњења на
час код ученика који се
отежано и спорије крећу

наставно особље чланови одељенског
већа одељења у
којем се налази
ученик

у континуитету

4. Постизање
приступачности столице
(радног места) клупе,
табле и остале школске
опреме, зависно од врсте
сметње (и)

предметни
наставници;
одељенски
старешина

у континуитету

5. Организација
индивидуалне допунске
наставе за ученике који не
напредују у групном раду

одељенски
старешина,
предметни
наставник

по исказаној потреби
на стручном органу одељенско веће или
на Стручном тиму за
ИО (ИОП тиму)

6. Могућност наставе на
даљину за ученике, који из
здравствених разлога дуже
одсуствују са наставе

директор, чланови
одељенског већа

по потреби

7. Индивидуализација
наставног процеса преко
педагошког профила за
ученике из осетљивих
социјалних група, који не
постижу исходе и не
задовољавају образовне

предметни
наставници

најкасније по
завршетку 1.
тромесечја и надаље

стандарде
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

8. Реализација наставе по
ИОП-у заученике са
сметњама, који не успевају
посредством
индивидуализоване
наставе

предметни
наставници чланови
ИОП тимова за
ученика

након доношења
одлуке о изради ИОПа на Стручном тиму за
ИО и педагошком
колегијуму

9. Подношење иницијативе
за процену интерресорној
комисији за одобравање
ИОП-2 и за финансирање
додатних образовних,
здравствених и социјалних
подршки, адекватних за
конкретно дете

директор, Стручни
тим за ИО

када се појави
потреба

10.
Транзиција деце са
сметњама у сарадњи са
стручним тимовима
основних школа из којих
долазе

директор,
координатор
Стручног тима за
ИО

4. тромесечје школске
године, пред упис и
почетак 1. разреда

11.
Набавка средстава
асистивне технологије,
адекватних врсти сметње
на основу одобрења
средстава од стране
интерресорне комисије

директор,
координатор
Стручног тима за
ИО

подношење
иницијативе 2 - 3
месеца пре почетка
шк. године, у којој се
укључује одређено
дете

12.
Ангажовање личних
пратилаца на основу
одобрења средстава од
стране интерресорне
комисије

директор,
координатор
Стручног тима за
ИО

подношење
иницијативе
2 - 3 месеца пре
почетка шк. године, у
којој се укључује
одређено дете

13.
Реализација мера
подршки талентованој
деци кроз
индивидуализацију
наставе и израду ИОП-3

директор, психолог,
Стручни тим за ИО,
Тимови за додатну
подршку

континуирано

Пошто план додатне подршке у материјално - техничком домену због недостатка
финансијских средстава није реализован у школској 2019/20. год актуалан је план, који је
донесен за потребе РПШ-е 2019/20.-2023/24.год.

