ПЛАН ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ТЕШКОЋА У
САВЛАДАВАЊУ ГРАДИВА
Програм је намењен ученицима са сметњама у физичком и психичком развоју, а које
онемогућавају ове ученике да у свакодневном школском раду усвоје садржаје образовно –
васпитног рада.
Циљ програма је савладавање постојећих тешкоћа у развоју и даље развијање очуваних
способности ученика.
Додатна подршка ће се организовати као рад у самој Школи (рад педагога, психолога,
наставника) и ван Школе кроз сарадњу са одговарајућим институцијама и стручњацима.
Р.
БР.

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

1.

Идентификација ученика са
сметњама у развоју

2.

Утврђивање потреба за додатном
подршком на основу природе и
степена сметњи
Организовање индивидуализованих облика рада са ученицима
са тешкоћама
Упознавање чланова ОВ о
евидентираним ученицима и
њиховом напредовању
Усклађивање критеријума и
начина вредновања успеха ових
ученика
Прилагођавање захтева и радних
обавеза у складу са сметњама
Укључивање ученика са сметњама
у рад допунске наставе
Укључивање педагошког асистента
у рад са ученицима

3.

4.
5.

6.
7.
8.

8.

9.
10.
11.

12.

Саветодавни рад са родитељима
ученика којима је потребна
додатна подршка
Праћење ученика у погледу
резултата и корекција плана рада у
складу са тим
Организовање сарадње са
стручњацима ван Школе
Вођење документације о
ученицима којима је потребна
додатна подршка
Анализа резултата пружене
подршке и предлози за даљи рад

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОБЛИК РАДА

ОС,
педагог, психолог,
лекар
педагог, психолог,
тим за ИО

октобар
и током године

посматрање,
разговор,
упитник
испитивање
способности

наставници

током године

ОС, педагог,
психолог

на крају клас.
периода

тим за подршку
(ИОП тим)

током године

ИОП

тим за подршку
(ИОП тим)
наставник

током године

ИОП

по потреби

координатор ИОП
тима

по потреби

ОС, педагог,
психолог

током године

допунска
настава
рад са
педагошким
асистентом
саветодавни
рад, интервју

ИОП тим, педагог,
психолог

током године

ОС, тим за ИО

по потреби

ОС, педагог,
психолог

редовно

тим за ИО

јун

октобар/
новембар

индивидуализација
наставе
седнице ОВ

састанци,
евалуација

евиденција о
ученицима са
сметњама
тим за ИО

