Основна школа“Сава Јовановић Сирогојно”
Призренска 37, Земун
тел: 011/307 69 22 , факс: 011/316 58 82
е-маил: skolasirogojno@yahoo.com
www.skolasirogojno.edu.rs

Посвећено свима
који су својим несебичним залагањем
у протеклих 50 година
допринели развоју Школе

Земун, 2016.

50 година постојања

50 година постојања

Садржај

Ретроспектива рада школе .......................................................... 3
Јовановић (Љубисава) Сава Сирогојно ........................................ 7
Руковођење школом од оснивања до данас ................................. 8
Салим Горанац актуелни директор школе ................................... 10
Структура запослених .................................................................. 12
Наставни планови и програми .................................................... 15
Стручне службе ............................................................................ 17
Помоћник директора ..................................................................... 17
Социјални радник ........................................................................ 18
Психолог ....................................................................................... 19
Библиотекар ................................................................................ 20
Медицинско особље ..................................................................... 21
Предшколски програм ................................................................. 22
Образовно-васпитни процес ....................................................... 24
Васпитна група за пружање додатне подршке ........................... 26
Индивидуалне активности .......................................................... 27
Корективно-превентивне вежбе и игре ...................................... 27
Реедукација психомоторике ........................................................ 28
Логопедске вежбе ........................................................................ 29
Стручни мобилни тим .................................................................. 30
Стручни органи школе ................................................................ 32
Ученичке организације ............................................................... 34
Слободне активности ................................................................... 35
Дружионице ................................................................................. 39
Материјално - техничка опремљеност ......................................... 42
Слана пећина .............................................................................. 42
Сензорна соба .............................................................................. 44
Сензомоторна соба ...................................................................... 45
Кабинет за говорно-језичке поремећаје ...................................... 46
Биоген соба и соба за кинезитерапију ........................................ 47
Ликовно-керамички кабинет ...................................................... 48
Компјутерски кабинет ................................................................. 49
Исцелитељски врт – школско двориште ...................................... 50
Наставна средства ...................................................................... 52
Дидактичка средства и материјали ............................................ 53
Пројекти школе ........................................................................... 55
Успеси и признања ...................................................................... 59
Признања школи и појединцу ..................................................... 59
Успеси и признања ученика ......................................................... 61
Учествовање на стручно-научним скуповима ............................. 65
Сарадња са друштвеном средином .............................................. 70
Донатори и пријатељи Школе ...................................................... 76
Донатори ...................................................................................... 78
Колектив Школе у години јубилеја ............................................... 80
Колеге које су учествовале у раду Школе ..................................... 82
In Memoriam ................................................................................. 85

50 година постојања

50 година постојања

Ретроспектива рада школе
У години јубилеја присећамо се како је све почело и исказујемо
захвалност и дивљење оним људима, ентузијастима, који су
својим самопрегорним радом основали школу, 12. априла 1966.
године. Ту посебно мислимо на Живка Стојиљковића, Драгољуба
Милошевића, Владимира Чоловића и Ђурађа Козомару.
ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, при оснивању, била је
састављена од дотадашњих 13 комбинованих одељења. Та одељења
радила су при другим школама: ОШ„Петар Кочић“, ОШ „Душан
Вукасовић“, ОШ „Соња Маринковић“, ОШ „Бошко Палковљевић–
Пинки“ у Батајници, ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима, ОШ
„20. октобар“ у Сурчину и једног логопедског одељења у ОШ „Лазар
Саватић“.
Решењем СО Земун (објавом у Службеном листу града
Београда СО Земун бр.020-51/61-1 од 12. 04. 1966. године)
основана је Специјална основна школа за децу ометену у
психичком и физичком развоју са називом „Сава Јовановић
Сирогојно“ са седиштем у Земуну, Првомајска бр.79 и даље се
наводи: „Школа има својство правног лица. Задатак школе је да
пружа основно и опште образовање и васпитање деце од 7 до 15
година на територији СО Земун, која су заостала у психофизичком
развитку. Школа је осморазредна и има своја истурена одељења
у другим школама. Школа има Статут којим се ближе утврђују
унутрашња организација, унутрашњи односи и питања од
значаја за самоуправљање у школи и њену делатност. До избора
органа управљања, припрему за почетак рада Школе обавиће
Матична комисија у саставу: председник Живко Стојиљковић,
наставник - дефектолог посебног одељења ОШ „Петар Кочић“
и чланови: Владимир Чоловић, професор у посебним одељењу
ОШ „Петар Кочић“ и „Ђурађ Козомара“, наставник – дефектолог
посебног одељења ОШ „Петар Кочић“. Именована Школа састоји
се од имовине коју су јој доделили на коришћење и управљање
Општина Земун и радне и друге организације. Орган надлежан
за послове и задатке Школе је Савет за просвету и културу СО
Земун. Школа почиње са радом 1. септембра 1966. године.“
У ОШ „Петар Кочић“ одређено је и седиште нове Школе, јер
је у њој било највише одељења. Сва одељења била су комбинована
– вишеразредна. Просторни и материјано-технички услови
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за рад, на почетку, били су веома неповољни, недостајали су
адекватан намештај, уџбеници и дидактичка средства. Упркос
томе, запослени су, својим самопрегорним радом и сарадњом са
релевантним институцијама, успели да, за непуних пет месеци,
припреме сву потребну правну документацију за почетак рада
Школе.
У
периоду
од
доношења решења, од 12.
априла до 1. септембра
1966. године за вршиоца
дужности
директора
изабран
је
Живко
Стојиљковић, наставник.
Први директор СОШ „Сава
Јовановић
Сирогојно“
био је Ђурађ Козомара,
наставник.
Школске
1969/70.
године, након три године
од оснивања, Школа добија на коришћење зграду бивше ОШ
„Душан Вукасовић“ у Земуну у Светосавској 22. Извршена је
адаптација простора (уведено је централно грејање са сопственом
котларницом, уређена је
фискултурна сала, свечана
сала са позорницом, простор
за
извођење
наставе
текничког
образовања,
простор
за
библиотеку,
израђено
рукометно
и
кошаркашко
игралиште),
набављена потребна опрема,
учила и наставна средства,
школски намештај, као и
аутобус са 30 седишта за
превоз ученика из најудаљенијих насеља.
Августа месеца 2010. Године, Школа је пресељена у нови
простор. 1. септембра 2010. год., тј. школска 2010/11. година
почела је у реновираном објекту у Призренској 37. Ту се налази
централна школа, док су подручна одељења остала у истом
простору, при редовним основним школама у Батајници, Јакову,
4
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Добановцима, Сурчину и у ОШ «Сутјеска» у Земуну.
Пресељењем у нови објекат, Школа је верификована за
обављање делатности основног образовања и васпитања у новом
седишту, Призренска 37 (бр,610-00-822/2100-07 од 30. 3. 2011.
године).
Последњих пет година, поред основног образовања и
васпитања, Школа је верификована и за спровођење предшколског
програма у смислу припремно предшколског програма за децу од
пет до седам година и развојне групе за децу од три до пет година.
Иако у реновираном објекту, школа није престала са
активностима на осавремењавању и улепшавању зграде и
дворишта, стварајући тако услове за адекватан и савремен рад
са децом са сметњама у развоју.
Данас у Школи су изграђене: слана пећина, сензорна соба,
соба за сензо-моторну интеграцију, два кабинета за говорнојезичке поремећаје, биоген соба, исцелитељски врт, али и мозаик,
застава, химна. Такође, су набављена савремена дидактичка
средства и материјал, као и стручна литература.
ОШ ‘’Сaва Јовановић Сирогојно’’ у школској 2015/16. години
похађа 135 ученика, са тенденцијом сталног раста, с обзиром на
то да се упис ученика врши током читаве године.
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За педесет година постојања, Школа је одолевала многим
искушењима и зубу времена и успевала да деци пружи адекватну
помоћ у стицању знања и вештина за свакодневни живот.
Пратећи савремене трендове у образовању и васпитању, али и
хабилитацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју,
Школа, полако али сигурно, прераста у материјално-технички и
стручни ресурсни центар.
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Јовановић (Љубисава) Сава Сирогојно
Школа носи назив по народном
хероју из Другог светског рата. Иако је
имао само 18 година када је погинуо,
био је неустрашив, храбар и смео.
Сава Јовановић, син сиромашног
земљорадника, рођен је у селу Трнави
на Златибору, 21. априла 1926. године.
У селу Сирогојно завршио je основну
школу. Као мали чувао је стоку имућних
сељака, затим је радио код једног пекара
у Ужицу, а како није био задовољан
односом
газде
према
радницима,
напустио је посао. Радио је разне послове
у граду, од чистача обуће до носача. Спавао је по разним шупама,
у шталама, у празним вагонима на станици,...
Сава је имао 15 година када је почео Други светски рат у
тадашњој Југославији и добровољно је ступио у партизане. Убрзо
је постао члан четвртог батаљона II пролетерске бригаде. За
пет година ратовања одолевао је искушењима и никада се није
поколебао. Временом се о њему почело да прича као о смелом,
хитром и необичном бомбашу, који се неопажено прикрада
непријатељским бункерима и уништава их бомбама.
Због низа бомбашких подвига Сава је добио писмену похвалу
од Штаба II пролетерске дивизије.
Сава Јовановић, назван Сирогојно, погинуо je почетком маја
1944. године, док је обављао један од бомбашких задатака. Због
својих ратних подвига примљен је у КПЈ 1943. године, иако по
статуту Партије није имао довољно година.
Народним херојем проглашен је 24. јула 1953. године.
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Руковођење школом од оснивања до данас
директори школе

ЂУРАЂ КОЗОМАРА (1924-1995)
Био је први директор школе, у
мандату од укупно 15 година. Био је један
од аутора уџбеника за историју и читанке
за специјалну школу. Школа је награђена
са више награда, а лично је награђен
Oрденом рада са сребрним венцем и
Oрденом рада са златним венцем.

ЖИВКО СТОЈИЉКОВИЋ (1937-2016)
Функцију директора обављао је више
од 15 година. Био је члан Комисије за
специјалне школе при Просветном савету
Србије. За спољњег сарадника Завода
за унапређење васпитања и образовања
изабран је 1989. године. Са тимом
саветника обилазио је и вршио стручни
преглед наставе у специјалним основним
школама.

АЛЕКСАНДАР БАРБУ (1931-1990),
Функцију директора веома успешно
обављао je у трајању од четири године.
Био је члан Комисије за разврставање
ментално недовољно развијене деце.
Учествовао је у осмишљавању помоћног
дидактичког материјала за математику
у интерној употреби (када није било
уџбеника).

МИОДРАГ ГУЖВИЦА
На функцији директора радио је
четири године. Био је делегат давалаца
услуга у Самоуправној интересној заједници
и члан Извршног одбора самоуправне
интересне заједнице Београда. Заслужан
је што је школа постала научно-наставна
база Дефектолошког факултета и водећа
школа по резултатима на такмичењима
специјалних школа Београда и Србије.

ДРАГИЦА ШОЈИЋ
На месту вршиоца дужности била је
1981. године, у трајању од непуних девет
месеци. Наставила је рад у комбинованом
одељењу у Сурчину до одласка у пензију
1992. године.
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ВЕСНА ШЕШЛИЈА
На
месту
вршиоца
дужности
директора и директор школе била је десет
година. Захваљујући донацијама, у овом
периоду доста је учињено на побољшању
услова рада школе у Светосавској 22:
набављен намештај за канцеларије и
учионице, рестаурисана фасада, окречене
просторије, опремљена галерија ученичке
задруге, опремљена учионица рачунарима
и пратећом опремом.
9
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Салим Горанац
актуелни директор школе

Од 2010. године био је на месту вршиоца дужности директора,
а до краја исте године и директор школе.
Рођен је 1956. године у Глобочици, Драгаш, Косово и
Метохија. Завршио је Дефектолошки факултет 1988. године
на смеру специјална ресоцијализација, и стекао је звање дипл.
специјални педагог, а 1993. године и на смеру олигофренологије,
и стекао је звање дипл.дефектолог олигофренопедагог.
У својој досадашњој каријери радио је највише на
побољшавању живота и рада деце и особа са сметњама у развоју.
Као специјани педагог у улози опсерватора и терапеута, 1990. и
1991. године, радио је у Институту за ментално здравље у Београду
на Одељењу за породичну терапију алкохолизма.
У ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ ради од 27. 1. 1992.
године на пословима професора предметне и разредне наставе.
У самом раду на месту наставника, постигао је запажене
резултате у образовању деце као представљању Школе на многим
спортским, културним и другим манифестацијама. Показао је
10
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изузетно познавање законских и правних прописа, менаџмента
и маркетинга. Сва поменута знања користи у свом раду као
директор, чиме успева да створи услове да се Школа и активности
ученика представе и промовишу у широј друштвеној заједници.
Основао је Хуманитарно удружење „Помажемо и пружамо
љубав“ за образовање и васпитање особа са посебним потребама.
У Удружењу је обављао функцију Извршног секретара и аутор је и
менаџер неколико пројеката. Реализовао је више пројеката, међу
којима и: „Дете са хендикепом је дете”, „Помозите ми да пронађем
себе”, I и II део, „Људи са друштвене маргине”, „Научи да учиш са
лакоћом и задовољством“, „Свака особа је света прича”, „Смањење
сиромаштва у Србији” и други.
Семинар „Примена техника мапа учења, брзог читања и
савршеног памћења и интеграција у образовни систем“ (24 сата),
акредитован од стране ЗУОВ-а од шк.2007/08. до 2013/14.
године. Семинар је реализован на целој територији Републике
Србије, а као део инклузивног образовања, подржан је од
стране Учитељског факултета у Београду, Регионалног центра за
образовање Ниш.
Aктивним залагањем, идејама и јасном визијом, од почетка
мандата, директор успешно ради на побољшавању материјалнотехничких услова рада Школе. Резултат тога су опремање сензорне
собе, слане пећине и биоген собе, уређење школског дворишта
као исцелитељског врта, набавка компјутерске и друге ИК и
друге техничке опреме, опремање кабинета за говорно-језичке
поремећаје, обезбеђивање школског аутобуса, набавка службеног
аутомобила...
У наредном периоду рад усмерава на пројекте: уградња
лифта, адаптација поткровља у наменски простор, верификација
за „Рану интервенцију“ од нулте године, за функционално
образовање одраслих и за отварање средње школе.

11

50 година постојања

Структура запослених
Од оснивања до данас, у школи је радило више од 180
запослених различитих струка и занимања. Међу њима је било
много оних који су читав свој радни век провели у школи, а за
то време, својим примером, позитивно утицали на развој школе.
За ових педесет година рада, у свакодневним активностима,
сусретали су се младост и искуство. Еминенција младог наставног
кадра у комбинацији са дугогодишњом праксом наставника
обогаћује палету васпитних, едукацијских и рехабилитацијских
услуга школе.
Данас школа има укупно 68 радника са различитим
процентом ангажовања, од чега наставног особља укупно 50. Сав
наставни кадар специјализован је за рад са децом са сметњама у
развоју
Највећи број запослених је из редова дипломираних
дефектолога – олигофренолога (изједначених са мастер
дефектолог), укупно 32, од којих два имају титулу магистра
дефектолошких наука и један завршену специјализацију. Осим
у настави, они раде и у групама за пружање додатне подршке
ученицима и у стручним мобилним тимовима.
У настави ради и седам предметних наставника, од којих
два наставника енглеског језика, два наставника физичког

12

50 година постојања
васпитања, два наставника ликовне културе и један наставник
музичке културе. Верску наставу за ученике православне и
исламске вероисповести у школи изводи укупно шест наставника.
У школи се инсистира на индивидуалном раду са децом,
те школа има и пет наставника ваннаставних индивидуалних
активности. Укупно три дипломирана дефектолога - логопеда
раде са децом на развоју невербалне и вербалне комуникације.
Професор за корективно-превентивне вежбе и игре и дипломирани
дефектолог – реедукатор психомоторике у раду са децом користе
покрет као основно терапеутско средство.
Стучну службу школе чине психолог, социјални радник и
библиотекар, а као сарадници у раду незаобилазно је и медицинско
особље - две медицинске сестре.
Школа има директора и помоћника директора и три
административна службеника: секретар школе, дипломирани
правник, шеф рачуноводства, дипломирани економиста, и
административно - рачуноводствени радник.
На одржавању школе ради укупно осам помоћно-техничких
радника, од чега један домар, шест спремачица и једна сервирка
у школској трпезарији.
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Наставни планови и програми
Планови и програми, по којима се у Школи радило, више
пута мењали су свој садржај, структуру и концепцију.
Први наставни план и програм урађени су 1952. године
за шестогодишње основно образовање, а 1958. године и за VII
и VIII разред. По тадашњој терминологији, то су били планови и
програми рада за децу ометену у менталном развоју. Коришћени
су у тзв. помоћним школама и одељењима. По својој структури
представљали су редуковану, верзију наставног плана и програма
за редовне основне школе, у смислу поједностављивања и
модификовања захтева програма.
Од доношења првог Закона о специјалним школама
и установама (1961.године) до Закона о основама система
образовања и васпитања (2009. године), планови и програми
наставили су да мењају структуру, садржај и обим.
Седамдесетих година прошлог века постојали су А, Б и Ц
програми, састављени на основу интелектуалних способности
ученика. Замењени су такозваним минималним и максималним
плановима и програмима, израђеним од стране Просветног
савета. Осамдесетих година 20. века, Школа је радила по
Правилнику о плану и програму васпитно - образовног рада за
основно образовање деце лако ментално ометене у развоју, који
је промењен 1993. године и као такав се примењивао до 2009.
год. Овим планом одређено је да се у I разред не могу уписати
деца млађа од 7 година, да одељење има до 6 ученика, а час
траје 30 минута. Настава се изводила као разредна и разреднопредметна за физичко васпитање, ликовну и музичку културу.
План је предвиђао седам обавезних наставних предмета,
два обавезна ваннаставна предмета (групне логопедске и
психомоторне вежбе), као и обавезне ваннаставне индивидуалне
активности (психомоторне вежбе, логопедске вежбе, корективне
вежбе и игре), допунски рад, час одељенског старешине, час
одељенске заједнице, изборне предмете, слободне активности и
друштвенокористан рад.
Од 2009. године, ступањем на снагу нових законских и
подзаконских аката, престају да важе сви претходни планови
и програми, те школа почиње да ради по плану и програму за
редовне основне школе, уз израђивање и примену индивидуалних
14
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образовних планова. Ове школске године још само седми и осми
разред раде по старом програму.
Применом Правилника о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету и ученику и Правилника о ближим
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање, основан је Тим за инклузивно
образовање који предлаже све појединачне планове.
Настава у I циклусу образовања је организована као
разредна и предметна за страни језик. У II циклусу образовања
примењује се разредно-предметна и предметна настава. Час
траје 45 минута, фонд часова наставних предмета у складу је са
важећим правилницима. У II циклусу образовања, с обзиром на
структуру ученика, од школске 2014/2015. године примењује се
измењени наставни план у предметној настави, али са групама
премета – две групе сродних предмета.
Према мишљењу Интерресорне комисије, која је организована
на општинском нивоу, тимски се, за сваког ученика, израђује
Индивидуални образовни план са измењеним стандардима
постигнућа (ИОП2).
На основу тимске опсервације, дефинише се педагошки
профил са јаким странама и интересовањима и потребама
за подршком. Дефинишући врсту подршке, израђује се план
активности по областима, динамиком реализације и са циљем,
односно очекиваном квалификационом променом. У првој години
рада по ИОП-у врши се евалуација након три месеца, а за све
остале године школовања шестомесечно.
У данашње време трансформације образовног система у
Србији и спровођења инклузивног образовања, Школа настоји да
својим програмима укаже и на предности и на недостатке до сада
спроведених стратегија и активности.
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Стручне службе
Помоћник директора
Повећањем
броја одељења, тј
развојем
Школе,
ширио се и опис
послова и задатака
на
планирању,
програмирању,
праћењу
и
вредновању
рада
Школе. Због тога
Школа има место
помоћника директора. Поред учествовања у планирању и изради
годишњих планова рада и распореда рада, задатак помоћника
директора је и праћење образвовно-васпитног рада, кроз
праћење рада наставника на планирању, припремању за наставу
и ваннаставне активности, коришћењу дидактичких средстава и
тачном вођењу прописане евиденције и документације.
Педагошко-инструктивни рад остварује се кроз посету
наставних часова и кроз помоћ у раду новопримљених наставника,
приправника и настваника на замени одсутних.
Помоћник
директора
учествује
у
организацији
и
координисању обављања стручне праксе студената. Такође,
пружа професионалну помоћ особама које раде истраживачке
радове у оквиру Школе.
Значајан сегмент рада је учествовање у праћењу развоја и
напредовања ученика, кроз разговор са ученицима и праћењем
успеха, владања и изостанака. Својим радом даје допринос
социјализацији ученика, презентовању њиховог рада, прихватању
од стране шире друштвене заједнице.
Активно учествује у раду Стручног мобилног тима, кроз
реализовање плана подршке партнерским организацијама.
Део својих активности усмерава на писање стручних радова и
на учествовање у изради и аплицирању елабората, пројеката и
програма стручног усавршавања.
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Социјални радник

Психолог

Социјални
радник, примењује
савремена теоријска
и практична знања,
методе, технике и
вештине социјалног
рада и доприноси
остваривању
и
унапређивању рада
Школе кроз:
- учествовање
у
стварању
оптималних
услова
за адекватно одрастање и сазревање ученика,
- праћење и анализирање социјалних услова и потреба деце
и предузимање одговарајућих мера за њихово превазилажење,
- превентивно деловање, препознавање социјалног контекста
функционисања ученика, праћење и јачање компетентности
ученика за решавање личних и социјалних проблема,
- подршка бољој интеграцији ученика у школску средину и
пружање помоћи у кризним ситуацијама,
- подршка стварању позитивних интерперсоналних односа
међу ученицима и наставницима,
- сарадња на свим нивоима - родитељи, наставници, стручни
сарадници, организације и институције (Центар за социјални
рад, Интерресорна комисија, Црвени крст, градске општине,
Институт за ментално здравље, основне и Средња занатска школа,
хуманитарне и невладине организације).
Помоћ породицама ученика, преко Центра за социјални
рад, остварује се кроз психосоцијалну подшку породицама и
појединцима, материјална давања, сарадњу са тимом за децу.
Видови социјалне заштите који су се примењивали у школи
разликују се по врстама и по обухвату зависно од прописа, закона
и могућности које су тада биле присутне.

Радно место психолога, као стручног сарданика, у Школи
постоји од 1998. године. Улога психолога је да прати важне моменте
у развоју сваког детета и о томе води прописану документацију
и са тим подацима упознаје наставнике са којима заједно врши
избор метода, облика и поступака који ће бити најделотворнији
за свако дете.
У оквиру Школе, раду са ученицима поклања се велика
пажња. Основни циљ је постизање емоционалне стабилности
сваког ученика, стицање самопоуздања и поверења у друге, развој
социјалних вештина, подстицање мотивације и емпатије.
Од посебног значаја је сарадња са родитељима. Психолог,
кроз саветодавни рад, помаже родитељима да схвате проблем
детета наглашавајући да је услов напредовања детета да га
прихвате онаквим какво јесте, уз подстицање онога што уме и
може.
Психолог осим са ученицима, родитељима и наставницима
сарађује и са одређеним институцијама као што су: Институт
за психологију Филозофског факултета у Београду, развојна
саветовалишта, неуропсихијатријске установе, основне школе и
друге специјалне школе.
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Библиотекар
Школска библиотека се, од формирања до данас, развијала
и богатила свој фонд књижне и некњижне грађе, тако да данас
располаже фондом од преко седам хиљада јединица разврстаних
у два фонда: ученички и наставнички (стручни), некњижном
грађом (географске карте, фотографије, плакати, проспекти,
глобус) и медијатечком грађом (дијафилмови, дијапозитиви, ЦД).
Библиотекар, у школској библиотеци, прикупља, обрађује,
чува и даје на коришћење ученицима и запосленима библиотечку
и медијатечку грађу. Поред тога, организује посете ученика
различитим институцијама (музеј, позориште) и манифестацијама
прикладним дечјем узрасту.
У непосредном раду са ученицима библиотекар организује
тематске
часове,
на којима користи
дијафилмове
и
рачунар.
Организује се квиз у
вези са прочитаним
сликовницама
и
књигама,
знањем
граматике
и
правописа.
Т а к о ђ е ,
учествује
у
организацији обележавања важних историјких датума, као и у
припреми школских приредби. Са ученицима и наставницима
израђују паное, зидне новине у вези са реализованим посетама,
полудневним екскурзијама, важним датумима и манифестацијама
којима су присуствовали или се такмичили.
Посао библиотекара је и обрада новонабављене грађе,
периодична ревизија и рад на школском Летопису.
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Медицинско особље
Од почетка рада Школе до данас дошло је до великих
промена у погледу стручне спреме сарадника.
Отварањем одељења за децу са аутистичним спектром,
неопходан сарадник у свакодневним активностима било је
медицинско
особље
–
медицински техничар, тј
медицинска сестра. Прву
медицинску сестру Школа
је
запослила
школске
2007/2008. године.
С обзиром на то да је
број деце којој је потребна
подршка
медицинских
сестара
растао,
данас
у
Школи
раде
две
медицинске сестре, али су
и даље потребе за медицинским особљем велике.
Рад медицинских сестара огледа се првенствено у превентивној
здравственој заштити и нези ученика, затим свакодневној
подели медикаментозне терапије и тоалетном тренингу, можда
најзначајнијем за ученике.
Уз лекарску сагласност,
спроводе третмане у сланој
пећини.
Медицинске
сестре
остварују добру сарадњу
са
Домом
здравља,
као и са родитељима,
наставницима, стручном
службом. Учествују у раду
стручних органа школе,
излажу
предавања
на
Савету родитеља, стручним скуповима и др.
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Предшколски програм
Реализација предшколског програма одвија се кроз две
групе: предшколску развојну групу за децу узраста од три до пет
година и припремно-предшколски програм за децу од пет до
седам година.
У оквиру рада у предшколској развојној групи заступљени
су сви специфични третмани, којима се деци са развојним
сметњама омогућује најбољи могући раст и развој у складу са
индивидуалним потенцијалима. Стимулативни третман, као
основа рада, представља почетну етапу третмана деце са и без
потешкоћа у развоју, што значи да има превентивно-корективни
ефекат. У основи примене ране интервенције су програми који се
базирају на темељима оптималног, хармоничног развоја детета,
тј. стимулације које се примењују су физиолошке природе и
морају квантитативно и квалитативно одговарати развојном
нивоу и индивидуалним развојним карактеристикама сваког
детета. Програм стимулативних вежби обухвата активности
за развијање комуникативних, когнитивних и психомоторних
способности, базичне и фине моторике, сензорних способности
(визуелна, тактилна, аудитивна, вестибуларна, олфакторна и
проприоцептивна перцепција), способности самопослуживања
и самопомоћи, као и игровне и ситуационе активности за
подстицање емоционалног и социјалног развоја.
Реализација припремно-предшколског програма траје шест
година. Основе програма васпитно–образовног рада покривају све
области развоја (физички, сензорни, сензомоторни, психомоторни,
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језички, интелектуални, емоционални и социјални развој) са
циљем да задовоље основне потребе учења и прилагођавања
средини. Садржаји и активности којима се деца припремају за
школу усклађени су са иднивидуалним карактеристикама детета.
Све активности у припремно предшколској групи
конципиране су са циљем максималног развоја индивидуалних
способности, подстицања осамостаљивања, јачања социоемоционалних компетенција, подстицања радозналости и
креативности и поштовања индивидуалности. Педагошка
умешност васпитача огледа се у непрекидном споју и комбинацији
постављених циљева, онога што деца желе и могу и онога што
се нуди, промишљањем, повезивањем и прилагођавањем захтева
развојним потребама деце.
Реализација тематски планираних активности одвија се
употребом више специфичних метода - игра, „flortime“ метод,
реедукација психомоторике, метод ситуације, Монтесори метод,
метод аугментативне и алтернативне комуникације.
Посебна пажња посвећује се раду са родитељима
(информисање, подршка, усмеравање и обука) и њиховом
укључивању у рад, поштујући њихове ставове и мишљења.
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Образовно-васпитни процес
Образовно-васпитни процес одвија се на основу Школског
програма и Индивидуалних образовних планова, кроз осам
разреда и у васпитним групама за пружање додатне подршке
ученицима.
У првом образовном циклусу, од првог до четвртог разреда,
ученици су обухваћени целодневном наставом. Активности у
целодневној настави конципиране су тако да се равномерно
смењују часови наставних предмета, активности целодневне
наставе и одмор.
Одељења првог циклуса имају мањи број ученика, тако да
су све актности индивидуално планиране, а реализују се у оквиру
дневног ритма који прати дневна интересовања ученика. Поред
праћења садржаја обавезних предмета, ученици су обухваћени
и верском наставом, индивидуалним активностима, секцијама
према интересовањима и изборним предметом. У целодневној
настави предмети српски језик, математика и свет око нас/
природа и друштво имају у послеподневним часовима своје
корепетиције, на којима ученици утврђују стечена знања, навике
и вештине.
У току дана ученицима су обезбеђене две ужине и ручак, сва
наставна и дидактичка средства и материјали.
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У другом образовном циклусу, настава се одвија у једној
смени, према редовном плану и програму ѕа ученике петог и
шестог разреда уз обавезну израду ИОП-а2, а ученици седмог и
осмог разреда још увек раде по старом плану и програму, што ће
се у наредне две године променити, односно сви ће радити по
индивидуалним образовним плановима.
Наставни планови неких предмета, као што су историја,
географија, биологија, физика и хемија, преобимни су и
неразумљиви за наше ученике, те се индивидуалним планом,
из ових области, узимају само одређени, некад и минимални,
делови. Код деце са изузетно ниским степеном интелектуалног
функционисања, код деце са первазивним поремећајима и деце
са неразвијеним говором, програм рада у индивидуалном плану
прилагођен је нивоу функционисања.
Сви ученици другог циклуса обухваћени су верском наставом
и страним језиком, као и спортским активностима – атлетика,
стони тенис, кошарка, одбојка и мали фудбал.
Просторно, све учионице су адекватно опремљене за
обављање образовно-васпитне делатности, са доста средстава и
материјала за рад, као и рачунаром са интернетом.
С обзиром на потребе деце и родитеља, ученицима другог
циклуса омогућено је да после наставе остану у групама за
пружање додатне подршке.
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Васпитна група за пружање додатне подршке
Додатна

ученицима другог циклуса одвија
се после наставе у две
васпитне групе. Програм
подршке
прилагођен
је
психолошко-педагошким
карактеристикама ученика.
Постојање
васпитних
група
од
великог
је
значаја и за ученике и за
родитеље. Овакав вид рада
родитељима одговара, јер,
док су они на послу, њихова
деца су адекватно збринута.
Рад у групи за пружање додатне подршке обухвата
образовну подршку у учењу, стицање радних и хигијенских
навика, предузимање превентивних мера ради очувања здравља,
организовање и реализовање активности током слободног времена,
као и васпитање и социјализацију ученика. Програм подршке у
учењу формира се индивидуално за сваког ученика који ради по
индивидуалном образовном плану. Ту спада и израда домаћих
задатака, утврђивање, понављање и увежбавање знања стечених
из
предмета:
математике,
српског језика, природе и
друштва, историје, биологије,
географије и физике. Слободне
образовне активности (говор и
изражавање, музичка култура,
ликовна
култура,
физичко
васпитање, радно васпитање)
својим садржајем подстичу
самосталност,
спонтаност,
креативност, индивидуалност.
Успостављањем равнотеже између рада и одмора стварају се
оптимални услови за правилан развој личности.
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Индивидуалне активности
Корективно-превентивне вежбе и игре

Корективнопревентивне вежбе и
игре
подразумевају
превенцију и корекцију
деформитета кичменог
стуба (кифоза, сколиоза,
лордоза), превенцију и
корекцију деформитета
ногу и стопала. Значај
ових вежби, у очувању
општег здравственог стања, изузетно је велики.
Вежбама се повећава покретљивост, мишићна снага,
еластичност, издржљивост, побољшава координација покрета,
коригује се постура или став тела, поправљају функције већине
органских система. Главни задатак корективних вежби је јачање
оне мускулатуре за коју је утврђено да је слабије развијена. На тај
начин се истовремено и смањује бол и ублажава деформитет.
Без физичког вежбања све структуре у организму слабе:
зглобови, мишићи, органи, ткива...
На часовима се изводе и елементи спортских игара и плесова
у складу са индивидуалним способностима ученика. Избор игара
или
елемената
игара
примењује се зависно
од врсте деформитета и
његовог степена развоја.
Тако се постиже боља
мотивисаност и ведрија
атмосфера
приликом
вежбања.
К о р е к т и в н о превентивне
вежбе
и
игре изводе се у специјализованим просторима, опремљеним
адекватним средствима, справама и реквизитима, који пружају
добре услове за рад.
Корективним третманом, у просеку у току једне школске
године, обухваћено је 30 ученика.
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Реедукација психомоторике
Психомоторна реедукација је метод
који омогућава да се путем покрета, који
је повезан са говором, игром и додиром,
системски и плански делује на развој
когнитивних, моторних, емоционалних и
језичких способности деце.
Рад
дефектолога-психомоторног
реедукатора заснива се на томе да
дијагностикује и спроведе одговарајући
третман и на тај начин помогне детету
да ублажи и/или превазиђе одговарајући
развојни проблем.
Третман се најчешће примењује
код деце успореног или дисхармоничног
развоја, деце с премећајем говора,
диспраксичким,
практогностичким
и
гностичким тешкоћама, первазивним развојним проблемима,
деце са аутистичним спектром, деце са поремећајима пажње АДХД-ом.
Реедукација садржи опште и специфичне вежбе. Док
општа реедукација психомоторике делује на личност субјекта у
целини, специфична реедукација делује на неке њене особине
или способности.
У
току
школске
године
вежбама
је
обухваћено
више
од
40 ученика. Применом
специфичних
тестова
долази се до прецизних
резултата
испитивања
доживљаја телесне схеме,
орјентације у времену
и простору, употребне
латерализованости, као и когнитивно-логичких операција. За
сваког ученика, укљученог у овај третман, постоји протокол
праћења напредовања у реедукацији. Рад реедукатора се спроводи
у кабинету, сензомоторној и сензорној соби.
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Логопедске вежбе
Рад логопеда заснива се на откривању, дијагностици
и третману ученика са проблемима вербалне и невербалне
комуникацијe.
Индивидуалним логопедским третманом, обухваћени су
ученици са комбинованим говорно-језичким поремећајима,
који због своје сложености
захтевају дуг и систематичан
рад. На основу логопедске
дијагностике израђује се
план логопедског третмана
индивидуално
за
сваког
ученика. На вежбе ученици
долазе једном до два пута
недељно, у зависности од
врсте
говорно-језичког
поремећаја, узраста и других
психо-физичких карактеристика. Годишње, у просеку око 60
ученика буде обухваћено логопедским вежбама.
Најчешћи говорно-језички поремећаји са којима се логопеди
сусрећу су: дислалија (поремећај артикулације), развојна
дисфазија (поремећај рецептивног и/или експресивног говора),
муцање (поремећај флуентности), корекција читања, писања и
рачунања.
За
логопедски
рад
користи се специјализована
просторија
опремљена
КСАФА-м
апаратом,
вибрафоном и логопедским
сондама, комуникацијским
картицама,
софтверима
за
стимулацију
говорнојезичког развоја.
Логопедским вежбама/
третманом обухваћена су и деца/ученици партнерских вртића/
школа у оквиру Стручног мобилног тима.
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Стручни мобилни тим
Стручни мобилни тим основан је шк.2011/12.године на
основу исказаних потреба за реализацијом програма подршке. До
сада је програм подршке реализован у 18 партнерских школа и
две предшколске установе са општина Земун, Сурчин и Палилула
и обухватио је 181 корисника кроз непосредан и саветодавни
рад, олигофренолошку и логопедску тријажу и третман. Програм
подршке обавља се у просторијама партнерских установа и у
просторијама Школе.
Програм рада Мобилног тима подразумева тимски рад,
усмерен на задовољавање потреба како детета, тако и његове
породице. Радом у тиму су обухваћени логопед, олигофренолог,
реедукатор психомоторике, психолог и социјални радник. Тим
је флексибилног састава, а профил и број стручњака, који су
укључени у рад са дететом, одређује се у складу са исказаним
потребама.
Корисници услуга Стручног мобилног тима су деца са
сметњама у развоју у предшколским установама, ученици
са интелектуалном ометеношћу укључени у редовну наставу
процесом инклузије, а који не савладавају предвиђене програмске
садржаје, ученици са специфичним сметњама у учењу, ученици
припадници маргинализованих група (ромске националности,
интерно расељена лица, избеглице), који услед социјалне
искључености нису у могућности да савладају предвиђене
садржаје, васпитачи, учитељи, наставници и стручни сарадници
вртића и школа, родитељи деце и ученика са сметњама у развоју,
вршњаци ученика из одељења, уже и шире друштвене заједнице.
Програм рада формира се индивидуално за свако дете/
ученика у зависности од потреба и њиме су обухваћене активности:
подстицања и развијања неуропсихолошких структура као базичне
основе учења; подизања нивоа социјализације, прихватања од
стране вршњака, пружања подршке ученицима са проблемима
дисграфије, дислексије, дискалкулије.
Програм подршке предвиђа и долазак детета у Школу
која пружа стручне услуге на третмане који захтевају одређене
просторне и дидактичке капацитете, које не поседује матична
школа (логопедски третман, третмани сензорне интеграције,
халотерапија, реедукација психомоторике, третмани едукације и
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реедукације уз употребу различитих метода и средстава, третмани
подстицаја сазнајног развоја употребом ИКТ у мултимедијалној
учионици са савременом опремом).
Сваке године одржава се Трибина стручног мобилног тима
са актуелним темама и отвореном дискусијом уз присуство
представника партнерских школа, предшколских установа,
чланова Интерресорне комисије, родитеља деце/ученика и
представника локалне заједнице.
Мишљења добијена из партнерских установа истичу значај
подршке која им се пружа током сарадње и наводе да је приметно
напредовање деце/ученика обухваћених подршком.
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Стручни органи школе
Основна улога рада у стручним органима Школе је креирање
и унапређивање образовно-васпитног процеса, који је увек био
динамичан, променљив, усклађиван и усавршаван у односу на
осавремењаве наставе, школског програма и захтева корисникаученика и друштва.
Стручни органи често су мењали своје називе, мењао се
број стручних већа, а мењањем законске регулативе и потреба
корисника, мењао се и програм рада.
Данас у школи функционишу следећи стручни органи:
- Наставничко веће,
- два одељењска већа – Одељењско веће првог образовног
циклуса (од I до IV разреда) и Одељењско веће другог образовног
циклуса (од V до VIII разреда),
- два стручна већа – Стручно веће за разредну наставу и
Стручно веће за предметну наставу,
- Стручни актив за развојно планирање,
- Стручни актив за развој школског програма,
- Педагошки колегијум.
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- Тим за професионалну орјентацију,
- Тим за стручно усавршавање,
- Тим за израду наставних и дидактичких средстава,
- Тим за сарадњу са породицом,
- Комисија за хуманитарну помоћ и
- Комисија за задуживање и раздуживање.
Постојање Савета родитеља није само законска обавеза, већ и
изузетна могућност за остваривање конструктивних партнерских
односа између родитеља ученика и Школе, а за добробит ученика.
Родитељи су и чланови Тима за пружање додатне подршке и
њихово мишљење је од значаја као смерница за даљи рад Школе.

Посебна пажња у свакодневним активностима посвећује се
тимском раду. Број тимова и комисија, као и њихови програми
у раду, континуирано се усклађује са тренутним захтевима,
постављеним задацима и пројектованим циљевима.
Тимским радом обухваћени су сви наставници и стручни
сарадници кроз следеће тимове и комисије:
- Стручни тим за инклузивно образовање,
- Стручни мобилни тим (СМТ),
- Тим за самовредновање рада школе,
- Тим за израду пројеката,
- Тим за сарадњу са школама, локалном заједницом и
маркетинг,
- Тим за организацију манифестација, приредби, посета и
излета,
- Тим за пријем гостију,
- Тим за организацију завршног испита,
- Тим за заштиту деце и ученика од насиља,
32
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Ученичке организације

Слободне активности

Од оснивања Школе до данас, кроз различите ученичке
организације, велики број ученика успешно је радио и освајао
награде. Задатак ученичких организација је обезбеђивање
средстава и услова за срећније детињство, али и промоција
ученичких радова.
Ученичка организација са најдужим трајањем је Подмладак
Црвеног крста (ПЦК).
Од 1991. године успешно ради Дечји савез, који је раније
био подељен на млађе и старије разреде. Настао је спајањем
Пионирске организације и Организације Савеза социјалистичке
омладине које су постојале од 1966. године. Ради остваривања
свих задатака Дечји савез сарађује са пријатељима деце Земуна.

Слободне активности су од изразитог значаја за живoт Школе
и радосно одрастање деце у њој. Веома су важан сегмент живота
и рада у Школи и основно обележје савремене школе. Кроз рад у
секцијама могуће је препознати склоности детета и његове јаче
стране, и то пре него на наставном часу.
Могућност избора је корак ка слободи у изражавању, а све
је у потпуном складу са могућностима и афинитетима детета.
Школа која улаже у слободне активности има душу.
Ученици се забављају и превазилазе осећај да је школа
простор у коме се само учи.
У садашњем тренутку у Школи слободне активности реализују
се кроз програм три велике секције.
СЦЕНСКА СЕКЦИЈА обухвата рад хора, драмскорецитаторске секције, ритмичке секције и програма „Растимо уз
плес“.
Различите активности које карактеришу сценску уметност,
прилагођене могућностима и жељама ученика, правилно
усмеравају сваку сферу њиховог развоја. Велики значај придаје
се стицању дечјег самопоуздања, што даље резултира напретком
на свим пољима.
Видети радосна лица публике и чути аплауз намењен баш
њима, за ову децу је од непроцењиве важности.
Програм
и
садржаји
сценске
секције увек су у вези
са приредбама поводом
значајних
празника,
догађаја и сусрета,
за
манифестације
у
којима
Школа
учествује
или
чији
је сам оргнизатор и
домаћин, као и за
редовно учествовање
на Смотри „Вољеном
граду“.
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Резултати постигнути на Смотри већ неколико пута
обезбеђивали су и учествовање на манифестацији међународног
карактера „Радост Европе“.
Секција обухвата
велики број ученика
Школе.
Већ
више
од
две године Школа је
укључена у реализацију
програма
„Растимо
уз плес“, аутора Дечје
плесне асоцијације из
Београда. Поносни смо
што смо прва основна
школа која је укључена
у наведени програм,
који је окупљао само
децу из предшколских установа. Програм је међународног
карактера и реализује се истовремено у Србији, Црној Гори, Босни
и Херцеговини, делом у Македонији, са тенденцијом и планом
проширивања сарадње на земље Европе. Програм је акредитовао
ЗУОВ, а његову основу чини имплементација плесних кореографија
са визијом плеса као начина ширења пријатељства, повезивања
људи, брисања граница, ширења сарадње и заједништва. Основна
идеја је организовање
з а в р ш н е
манифестације
„Растимо уз плесдеца на трговима“,
где
сваке
године,
истог датума, у исто
време, деца заједно
са својим родитељима
и васпитачима излазе
на градске тргове
широм
региона
и
плешу
идентичне
кореографије, које су
током године припремали.
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ЛИКОВНО КЕРАМИЧКА И СЕКЦИЈА МОЈЕ РУКОТВОРИНЕ,
преплићући ликовно стваралаштво и народну радиност, обликују
јединствену синтезу дечје маште, стварности и традиције. Кажу
да само деца и уметници могу непрекидно да се играју, граде и
руше своје светове.
Наш свет уметности
градимо
различитим
ликовним
техникама,
уз
индивидуални рад, поштујући
вољу сваког ученика.
Деца
се
у
нашем
ликовном кабинету обучавају
за сложен процес израде
керамичких
производа,
од стварања облика на
грнчарском точку до печења у керамичкој пећи и глазирања .
Јачајући координацију око - рука и фину моторику, у
опуштеној атмосфери развијамо машту користећи технике старих
заната. Бавимо се пустовањем вуне, ткањем, корпарством, везом,
израђујемо различите предмете примењене уметности ...
У Педагошком музеју, на Платоу код Храма, на изложбеним
просторима разних конкурса, на школским паноима могу се
видети мала уметничка дела или оно најлепше и најчистије
произашло из дечје душе.
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СПОРТСКО-САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА
Школски спорт и спортске активности реализују су се кроз
часове спортско-саобраћајне секције, чије подсекције су: кошарка,
фудбал, атлетика, стони тенис, шах, пикадо и саобраћајни део
секције.
Ученици, чланови секције уче основна правила тимских
игара.
Активности су усмерене на припрему ученика за учествовање
на школским, градским и републичким спортским такмичењима,
као и на извођење вежби, елементарних, моторичких и спортских
игара усмерених на подстицање правилног психомоторног
развоја.
Кроз школски спорт и спортске активности остварују се
следећи циљеви: развој и практиковање здравог начина живота,
неговање и развој физичких способности, превенција насиља,
наркоманије и малолетничке деликвенције, развој свести о
важности сопственог здравља и безбедности, неговање спортског
и такмичарског духа.
Откад учествују на такмичењима, чланови спортскосаобраћајне секције постигли су многобројне успехе на
такмичењима. Похваљени су дипломама, медаљама и пехарима и
стекли су нова пријатељства кроз спортске борбе.
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Дружионице
Последњих година у Школи се организују инклузивне
дружионице радионичарског типа у циљу социјализације ученика
са сметњама у психофизичком развоју, у оквиру којих се ученици
упознају са вршњацима из других школа.
Одељенска већа оба циклуса основног образовања у оквиру
Школског плана одређују организаторе и реализаторе активности.
Планом се предвиђа реализација најмање четири дружионице
у току школске године, али се сваке године, због интересовања
ученика и родитеља, одржи више него што је планирано.
Реализоване су следеће дружионице: „Моја машта може
свашта“, „Новогодишња бајка“, „Мајке ми, бајка“, „Десет љутих
гусара“, „Један, два, три, чувај се ти“, „Спашавање Деда Мраза“,
„Срце срцу“, „Пролећни витамини“, „У свету боја и облика“, „Јесен
у мом крају“, „Дуга пријатељства“, „Наших руку дело“...

„Језичка дружионица“
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„Плесна дружионица”

„Рођендаоница“

39

50 година постојања

„Слатка чаролија“
„Новогодишњи изазов“
У оквиру сарадње са партнерским редовним школама,
организују се дружионице инклузивног типа под називом
„Инклузионица“. Учесници дружионица подељени су у мешовите
групе где су сви равноправни чланови тима. Циљ је боља социјална
адаптација ученика, прихватање различитости, међусобна
толеранција и сарадња.
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„Инклузивна новогодишња
дружионица”

“

„Осмехни се мати“

Изложбе ликовних радова у
просторијама партнерских
школа

Инклузивни
часови
„Новогодишња дружионица“

„Новогодишњи маскембал“

Дружионице са
вртићким групама

“Ускршња дружионица”
40

“Десет љутих гуасара”
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Материјално - техничка опремљеност
Од пресељења Школе у нови објекат доста је урађено на
набавци савремених материјално-техничких, дидактичких и
наставних средстава.
Опремање специјализованих просторија омогућено је
средствима добијеним донацијама надлежних институција и
сопственим средствима. Извршена је допуна наставних средстава
и учила, дидактичких средстава и игровног материјала, изграђена
је слана пећина, сензорна соба, сензомоторна соба за спровођење
сензорног интегративног третмана, биоген соба и соба за масажу
и кинезитерапију, уређено двориште по најсавременијим
стандардима прилагођено кретању и подстицању развоја деце са
сметњама у психо-физичком развоју (исцелитељски врт).

Слана пећина
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Слана пећина садржи: халогенератор, светлосне ефекте који
се помоћу даљинског управљача подешавају, музикотерапију,
елементе за сензомоторну интеграцију (мекани конструктори
различитих величина, облика и боја; алфабет puzzle, hula hop,
лопте различитих величина и боја,
кофице, лопатице, клупу, две столице,
лежаљку). Халогенератор има улогу да
самеље специјализовану медицинску со,
до величине пет микрона, која се у облику
слане прашине удише.
Приликом третмана организам се
прилагођава специфичним условима што
доводи до успостављања равнотеже свих
функција.
Халотерапија је ефикасан метод првенствено у релаксационе
и здравствене сврхе, али и едукативне, јер стимулише сва чула
путем стимулације и сензорне интрегације.

Слана пећина је специјално опремљена просторија која
симулира климу природне слане пећине.
Просторија је замрачена, зидови, под и плафон обложени
су сољу у формама сталактита, што појачава терапијске ефекте.
42
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Сензорна соба

Сензомоторна соба

Сензорна соба је безбедно окружење са меканим подом,
струњачама и јастуцима,
што
даје
могућност
истраживања саме собе,
као и личних способности и
органичења.
Соба
је
опремљена
елементима
чија
је
намена
развијање
сензорних вештина кроз
стимулацију
свих
чула:
визуелна,
аудитивна,
тактилна,
олфакторна,
проприоцептивна
и
вестибуларна стимулација.
Сензорна соба садржи: сет тактилних компоненти, сет UV
компоненти, portable UV лампу, вибрациону музичку фотељу,
стаклену лопту, тачкасти извор светлости са ротирајућим диском
у бојама, пређу светлећих оптичких влакана, систем са две
светлосне цеви са мехурићима са меканом платформом и два
огледала, “Змије за масажу”, распршивач ароме за ароматерапију,
Infinity Light Box са микрофоном, еквивалент: BEST 1, CD уређај
са USB прикључком и дискове.

Соба за сензомоторни интегративни третман, површине
51 m2, са меком подлогом, интерактивним подом и умирујућом
бојом зидова, опремљена је за свеобухватни моторички и
сензомоторни третман – терапију покретом.
Елементи којима је соба опремљена су: подне облоге,
струњаче различитих величина, дебљина и тврдоће (цилиндар,
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ролинг стаза), велики базен са лоптицама, греде за ходање са
две различите ширине газишта, трамболина, љуљашка (висећа
«тањир», билатерална и са ваљкастим јастуком), лопте различитих
пречника и лоптице за масажу, конопац баланс, баланс рељефна
греда са нагибом, аку-ринг бодљикави прстенови, сет гумених
дискова, диско сит, актив рол, гимнастичка провлачилица и
комплет реквизита за ритмичку гимнастику и атлетику, музичка
лопта, шатор гусеница.
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Кабинет за говорно-језичке поремећаје

Биоген соба и соба за кинезитетапију

Школа има два кабинета за говорно-језичке поремећаје који
су опремљени свим потребним апаратима за дијагностиковање и
третман говорно-језичких поремећаја. Наводимо неке: КСАФА-м
апарат, вибрафон, логопедске сонде и др.
КСАФА-м апарат
омогућава појачавање
акустичких (гласовног
или говорног) сигнала,
како би се надоместио
недостатак слуха. То
је портабилни апарат
чије су карактеристике
одређене
фонетском
и
акустичком
структуром језика и
говора.
Вибрафон
је
логопедски апарат за
стимулацију говорних
органа. Вибрафон чине: сам вибрафон, логопедске сонде – сонде
за вибрафон, осовина вибрафона на коју се поставља сонда,
регулатор амплитуде за подешавање померања сонде у опсегу од
0 до 1 cm, потенциометар, регулатор фреквенције, прекидач за
укључење и искључење и прикључак за струју.
Логопедска сонда је нерђајућа прохромска жица одређеног
облика, која је саставни део комплета логопедских сонди за
корекцију изговора гласова. Комплет логопедских сонди за
корекцију изговора гласова састоји се од осам ручних сонди. Ручне
сонде имају двоструку намену: корекција изговора одређених
гласова и масаже меког непца или вежбе логомоторике.Сонда
остварује механичко деловање на говорне органе. То је метода
механичког начина формирања артикулације гласова, односно
апликацијом сонде на одређено место говорног органа остварује
потребан положај или покрет који дете није у стању да самостално
направи.

У последње време све се више говори о последицама зрачења,
па је ради заштите од негативних утицаја, опремљена и биоген
соба. У њој се налазе испитане и сертификоване биотерапеут
плоче, које представљају један од најсавременијих облика
кристалотерапије.
У биоген соби се налазе три
кревета са кристалотерапијским
плочама
израђеним
од
нано метала за енергетску
равнотежу у организму и три
сталка са: антибактеријским,
антимикотичким и антивирусним
дејствима; сто за кинезитерапију
и два електронска масажера.
Биотерапеут плоча је благо терапеутско средство и углавном
уклања болове без било каквих штетних нуспојава и потпуно
је нешкодљива. Биоген третманом успоставља се енергетски
баланс у организму јер се ћелије поларизују што доводи до
подизања енергије тела и
јачања имуног система.
Школа је опремљена и
биоген пирамидама које
неутралишу
негативно
космичко зрачење.
У истој просторији
је
и
простор
за
кинезитерапију, посебно
масажу
и
терапију
пасивним
поретима.
Користи се код деце
слабијег мишићног тонуса, за очување и враћање нормалне
покретљивости
зглобова,
мишићне
снаге,
координације
покрета. Акценат се ставља на додир и његов утицај, а све ради
хармонизације и ревитализације организма, уравнотежавања
физиолошких процеса имунобиолошког система.
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Ликовно-керамички кабинет
Из жеље да се максимало утиче на развој креативности
код ученика, опремљен је ликовно-керамички кабинет. Кабинет
има добро и одговарајуће природно осветљење, што је од
изузетне важности за извођење наставе Ликовне културе и свих
креативних активности. Површина пода је обложена плочицама,
што ученицима омогућава несметану слободу у раду и квалитетно
одржавање хигијене просторије.
У кабинету се налази грнчарски точак ,за израду посуда од
глине, и керамичка пећ, у којој се може достићи и 1500 степени
Целзијуса, при печењу глазираних предмета.
Поред стандардних појединачних клупа ученицима је на
располагању и велики сто погодан за групни рад.
Од аудио-визуелних средстава, поред компјутера, кабинет
располаже мноштвом уметничких репродукција, уметничких
каталога и часописа о уметности.
Уз цртачке материјале (креде, угљен,туш), сликарске
(темпере, акварел боје, пастеле, четкице, палете), вајарске
(длета, калупи од гипса, глине), разл.материјале (конци, вунице,
рециклажни материјали, крпице...) као и кецеље за ученике,
трудимо се да прикупимо и што више мануелних наставних
средстава неопходних за бољи рад.
Ученички рад овде се веома цени и они најбољи примери
чувају се у стакленим витринама.
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Компјутерски кабинет

У време изузетно брзог техношколог развоја, посебно из
области информационих технологија, није увек лако бити и остати
савремен.
У Школи се већ више од десет година интензивно ради на
осавремењивању наставног процеса новим технологијама. Сви
наставници обучени су за рад на рачунару.
Свака учионица опремљена је рачунаром са интернет
прикључком, а сви рачунари су умрежени. Рачунар се као
изузетно мултимедијално средство користи у свакодневном раду.
Софтвери који се користе прилагођени су потребама ученика.
У последње време ради се на осмишљавању апликабилних
софтвера. Рад на софтверским решењима одвија се у сарадњи
са запосленима и ученицима Средње школе за информационе
технологије (ИТХС). Софтвери се користе у раду са децом која
тешко или никако не остварују вербалну комуникацију, као
алтернативни и аугментативни облици комуникације.
У Школи је опремљен посебан компјутерски кабинет, где
су компјутери умрежени са једним главним рачунаром. Кабинет
је погодан за извођење групних активности ученика сличних
могућности и интересовања, а задавање задатака или контролу
активности ученика обавља стручно лице са главног рачунара.
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Исцелитељски врт – школско двориште
Последњи реализовани пројекат у Школи је опремање
школског дворишта. Двориште је фукционално организовано као
исцелитељски врт. Због положаја зграде, подељено је на више
смислених делова: ободни део са воћњаком и унутрашњи део
организован у више целина.
Ободни део, који се простире дуж ограде, организован је као
воћњак са засадима воћа: шљиве, кајсије, бреске, јабуке, крушке,
трешње, ароније...
Унутрашњи, већи део, састављен је од више сензорних
делова. Ту се налазе игралишта за млађи и старији узраст деце,
игралиште за спортске активности, вртна сеница, музички
кутак, кутак за осамљивање и терапијски врт. Специфичност
унутрашњег дела врта јесте то што је удаљен од улице, чиме је
смањен и утицај буке.
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Игралишта су опремљена адекватним мобилијарима: две
врсте љуљашки, базен са песком и тобоганом, клацкалице,
разне форме пењалица, конопци за пењање, хватаљке, вртешка.
Спортско игралиште опремљено је мобилним головима за мали
фудбал и рукомет, мрежом за одбојку и тенис, кошевима.
Терапијски врт (хортикултурни врт) поседује вртну кућицу
са дрвеном перголом (кућица за алат), малу клупу, покретни вртни
мобилијар. Поседује засаде ароније, зачинског и миришљавог
биља (лаванда, шебој, рузмарин, нана, кадуља...), као и поврћа.
Рад на одржавању засада представља вид радне терапије.
Улога различитог декоративног шибља (јоргован, јасмин, разне
пузавице) јесте у употпуњавању свеукупног сензорног доживљаја.
Зона сензорне интеграције представља цео исцелитељски
врт кроз елементе који стимулишу сва чула, кроз различите
материјале и текстуре, боје и облике, мирисе и звукове, мобилијаре
и помоћне материјале.
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Наставна средства

Дидактичка средства и материјали

Наставна средства су најзначајнија за очигледност,
доступност и јасност у презентовању наставних садржаја. У
односу на врсту наставног садржаја, методе по којој се ради и
могућности ученика, којима се садржаји износе, бирају се и
набављају адекватна наставна
средства.
Поштујући значај стимулације
више чула у току учења, Школа је
опремљена интерактивном таблом,
као савременим мултимедијалним
уређајем осетљивим на додир.
Широк
је
спектар
примене
интерактивне табле, а на основу
показаних
резултата
примене
набављене су још три преносиве интерактивне табе, како би се
и ученицима подручних одељења омогућила савремена настава.
Различита наставна средства користе се и за стицање сазнања
и усвајање програмских садржаја из различитих предмета.
Ту спадају едукативни сетови, прибори специјализовани за
реализовање практичне наставе и ваннаставних активности,
модели, спортски реквизити, музичка средства и друга савремена
мултимедијална средства.

Школа поседује широк дијапазон дидактичких средстава
и помагала за успешно реализовање образовно-васпитног,
хабилитационог и рехабилитационог процеса. Поштујући захтеве
савремене дидактике и потреба ученика, највећи акценат се
ставља на креирање и израду дидактичких средстава према
индивидуалним потребама ученика
Према врстама примене и начинима на који ученици
доживљавају стварност, средства се перципирају путем свих чула
(слухом, видом, мирисом додирима и мануелним руковањем и
комбинацијом - интеграцијом свих чула).
Тим за осмишљавање и израду дидактичких и наставних
средстава, кроз програмске и оперативне задатке, доприноси
квалитету наставе и рехабилитације и подизању еколошке свести.

Циљ израде и примене дидактичког материјала је пружање
могућности ученицима да на једноставан, интересантан и
очигледан начин усвајају програмске садржаје, превазилазе
сазнајне-интелектуалне, психомоторне, сензорне и психолошке
потешкоће. Основни критеријуми за потребом креирања и
израде средстава су степен очуваних способности ученика и
очекивани исход применом конкретног средства. Средства која
се у школи израђују представљају оригинална идејна решења
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специјализованог игровног материјала за потребе деце или
адаптација и осавремењивање постојећих средстава, стандардних
и
алтернативних.
Средства
су
израђена
према
Монтесори
принципима.
Монтесори
материјали
свакодневно се примењују у раду јер
ефикасно третирају мултисензорни
приступ развоју јер деца уче кроз
чула и физички додир. Користећи
Монтесори материјале током рада
се врши детектовање појединачних
когнитивних стилова деце, те се
захтеви програма диференцирају
у складу са особеностима датог когнитивног стила. Знање
стечено Монтесори програмом је добра пракса успостављања
дневног распореда и рутина и подстицај развоја социјалних и
комуникационих способности. Примена Мотесори материјала
омогућује подстицај многобројних функција – концентрације,
координације и самосталности.
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Пројекти школе
Од 2011. године у Школи је формиран Тим за израду
пројеката због специфичности ученика, како би се унапредио
рад и квалитет њиховог живота. Кроз сарадњу са другим
институцијама и организацијама у локалној заједници и региону,
Школа је укључена у неколико заједничких пројеката.
Реализовани су пројекти:
- Пројекат „Корак ка инклузији“
- Пројекат „Пишем и бројим, дакле постојим - II“
- Пројекат ”Превенција трговине људима међу децом са
сметњама у развоју”, који је реализован у сарадњи са Црвеним
крстом Србије. Одржано је пет предавања на семинарима
за волонтере на тему:“Специфичности рада са децом са
интелектуалном ометеношћу”. Наведеним пројектом школа је
добила и наставна средства: Ксафа апарат од Црвеног крста
Шпаније; дидактички материјал који се састоји од: два комплета
трафедо игрица, 4 већа и 2 мања комплета слагалица, као и плаћену
обуку за Ксафа апарат за
једног логопеда.
- Пројекат ,,Учимо се
вештинама“- реализатор
Горан Денић- уметнички
директор ЗМУЦ-а
- Пројекат ,,Укључи се
у живот својих вршњака“реализован у сарадњи са
удружењем „Дај ми руку“
- Пројекат
,,Мува
у супи“ - реализатор
Горан Денић- уметнички
директор ЗМУЦ-а. Пројекат се састојао од три радионице: музичка
радионица, јувелирство и графити.
- Пројекат ГО Земун и Црвеног крста Земун „Реци НЕ говору
мржње на интернету“, а уз финансијску подршку фирме SAP
WEST BALKANS d.o.o. Пројектом је реализовано пет радионица и
приредба поводом уручења донације рачунарске опреме.
- Пројекат “Опремање сензорне собе“ - кроз пројекат
маркетиншке агенције New moment компанија „Lukoil“ је опремила
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сензорну собу.
- Пројекат „Моја школа“, реализован је кроз партнерство ГО
Земун и продукције
„Seven music“. Циљ
пројекта
је
био
подизање
нивоа
свести код омладине
о значају друштвеног
и
омладинског
активизма, као и
подстицање здравог
такмичарског
духа
кроз
исказивање
музичких талената. У
оквиру активности пројекта, снимљен је видео прилог о школи.
Такође, снимљен је видео прилог плесне тачке „Gummy bear“, са
којом су ученици Школе у оквиру сценске секције наступали на
предманифестацији „Сусрет пријатељства“, у оквиру одржавања
манифестације Радост Европе. Прилог је приказан на завршној
манифестацији у оквиру пројекта „Моја школа“, која је била
одржана у Мадленијануму, децембра 2013. године. Том приликом,
ученици су добили и пригодне поклоне.
- Пројекат „Опремање Слане собе-пећине“ реализован је под
покровитељством Фондације Драгице Николић. “Слана пећина“
свечано је отворена у марту 2015. године уз присуство госпође
Драгице Николић, представника Фондације, медија и пријатеља
школе.
- Пројекат „Уређење школског дворишта-Исцелитељски врт“
реализован је под покровитељством Фондације Драгице Николић.
- Пројекат „Рециклажни динар“ реализован је у сарадњи
са ЈКП „Градска чистоћа“, када су Школи донирани посебни
контејнери-канте за одлагање смећа и одржана креативна
радионица за ученике.
- Пројекат „Осликавање спољњих зидова школске ограде“
реализован је у сарадњи са Факултетом примењених уметности
и Фондацијом Драгице Николић. Урађен је и мозаик на улазу
Школе, аутора мр Мирослава Лазовића, професора Факултета
Примењених уметности у Београду, донатор Фондација Драгице
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Николић. Мотив „Загрљај“ такође представља заставу Школе.

У току је реализација пројеката:
- Пројекат “Мобилни тим“- 2011. године формиран је Стручни
мобилни тим који успоставља сарадњу са редовним школама и
предшколским установама потписивањем протокола о сарадњи.
Организовано је пружање додатне подршке ученицима основних
школа
и
предшколских
установа
на
територији
општина: Земун, Сурчин и
Палилула.
-У
оквиру
пројекта
“Старији брат, старија сестра”
2013. године у просторијама
школе и у школском дворишту
организован је догађај „Добра
воља дугу ствара“ у сарадњи са
удружењем ”Дај ми руку”, а уз
помоћ сарадника из компаније
Оrion telekom и компанија
донатора и суорганизатора
„Discovery Networks и „Кnjaz
Miloš“. Тренутно се организују
дружења волонтера удружења
са ученицима. Од 2015. године одржава се манифестација „Шта
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све умем,шта све знам“, где ученици промовишу своје таленте.
- У пројекту „Растимо уз плес“ Школа учествује од 2014.
године
у
оквиру
сарадње са ПУ „Др Сима
Милошевић“. Реализују
се следеће активности:
обука заинтересованих
наставника и ученика
за учење кореографија
, представници Школе
сваке године учествују
на
Међународној
конференцији „Растимо
уз
плес-изазови
и
перспективе“,
а
са
ученицима
Школе
учествују на традиционалној манифестацији „Растимо уз плесдеца на трговима“.
- Пројекат “Мој занат-мој посао“ у Школи се реализује од
2014. године у организацији Националне асоцијације за старе и
уметничке занате и домаћу радиност “Наше руке“. Циљ пројекта
је да се очува народна традиција и стари уметнички занати.
У Школи се реализују радионице старих заната са ученицима
и њиховим наставницима где се упознају: опанчарство, ткање,
пустовање вуне и вез.
- Пројекат
„Опремање
терапеутско-рехабилитационог
блока“ реализује се захваљујући донаторима и пријатељима
Школе. Тренутно садржи
опремљену сензорну собу,
слану пећину, кабинете
за
говорно-језичке
поремећаје, биоген собу
за нано терапију, а у
току је опремање собе за
сензомоторну интеграцију.
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Успеси и признања
Признања школи и појединцу
Тренуци када друштвена заједница уочи и схвати значај
постојања и рада Школе у целини и сваког појединца представљају
немерљиву награду и признање за дотадашњи рад, али много више
подстицај за будуће активности на
осавремењивању и унапређењу рада.
Награде су обично резултат активног
залагања, прегалаштва, напретка и
остварених резултата.
У дугогодишњем раду, Школа али
и појединци награђени су небројено
пута. Међу њима посебно се истиче
специјална награда Градске општине
Земун у области људских права,
односно награда за развој демократије
и боље разумевање међу људима, коју
је установа добила 2003. године.
Друштво дефектолога Србије,
сваке године додељује више награда из
области развијања дефектолошке теорије и праксе, међу којима
је награда Фонда „Професор
В.Матић“,
која
се
додељује
ученику, студенту, појединцу
и установи. Школа може да се
похвали са две награде, од којих
је једна додељена појединцу,
2005. године, а коју је добила
тадашњи помоћник директора,
Мара Мастало.
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Повељом Фонда „Професор
В.Матић“, као установа, Школа
је награђена 2010. године у
знак признања за постигнуте
резултате
у
васпитању
и
образовању деце и омладине.

Година 2010. показала се веома
успешном. Поред поменуте награде, Школа
је добила још једну награду, коју додељује
Министарство просвете, традиционално,
на Дан Светог Саве. Школи је Светосавска
награда додељена за посебан допринос
развоју образовања и васпитања у Републици
Србији за 2009.годину.
У августу 2010.године Школа је
пресељена у нову зграду.

Директор
школе,
Салим
Горанац, добио је потврду свог труда
и залагања да успостави, одржи и
надгради однос са органима локалне
власти. Из квалитетног односа Школе
са локалном заједницом произилази
бенефит за живот и рад ученика и
школе у целини. Градска општина
Земун, 2015. године, доделила је
награду Салиму Горанцу за заслужног
грађанина Земуна.
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Успеси и признања ученика
За педесет година рада ученици су представљали школу на
разним спортским, културно- забавним и изложбено- продајним
манифестацијама на различитим нивоима.
Најбољи доказ о оствареним резултатима су многобројни
пехари, медаље и дипломе који красе зидове и витрине школе.
Издвајамо резултате постигнуте од почетка школске
2010/2011. до краја школске 2014/2015. године:
- на градском нивоу спортских такмичења у организацији
СПОРТХУС-а освојена су 23 првa, 7 других и 7 трећих места;
- на републичким такмичењима освојена су 1 прво, 1 друго и
2 трећа места.

Школа традиционално и веома успешно учествује на
различитим културно- забавним активностима у организацији
Друштва дефектолога Београда, а стваралаштво ученика
такође је представљено и учешћем на следећим изложбама и
манифестацијама:
- изложба ДЕЛИС-а земунских основних школа у галерији
Старе капетаније (где је три пута освојена прва и једном трећа
награда, као и награде часописа „Ликовни живот“, награда
Удружења Контрапункт Београд за групни рад, награда школи,
награда Arig Atrinm галерије и посебна награда за наставника
ликовне културе- диплома и награда за керамику);
- Међународна изложба карикатура одраслих, у Галерији
Старе Капетаније у Земуну, где је школа добила монографију у којој
се налази рад ученика школе. Изложбу су организовали Земунски
мали уметнички центар и Амбасада Краљевине Норвешке;
- изложба радова у Педагошком музеју;
- продајна изложба поводом новогодишњих празника у
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Агрикол банци;
- манифестација „Цртање на Кеју“ у организацији Црвеног
крста Београда;
- манифестација „Дечја пијаца“, у организацији Јавнокомуналног предузећа Градске пијаце;
- културно- туристичка манифестација „Дани Европске
баштине“ (школа је три пута учествовала, од чега је приликом
последњег учешћа у школи постављена изложба рукотворина
са циљем афирмације ручног рада
и стваралаштва ученика у очувању
традиције свог народа);
- ликовни конкурс „Васкршње
чаролије“, (где су освојене награде за
осликана ускршња јаја);
- јавни час цртања на Калемегдану,
(освојено прво и друго место);
- продајне изложбе ускршњих јаја
код Храма Светог Саве и у холу ГО
Земун;
- ликовни конкурс компаније ФОРМА ИДЕАЛЕ „Нацртај,
обоји и освоји“, где су ученици школе освојили специјалну награду;
- манифестација „Дан ненасиља“, која се традиционално
одржава у Основној школи „Соња Маринковић“, (где ученици
наше школе учествују у програму);

манифестација „Плес на тргу“, у организацији ПУ „Др.
Сима Милошевић“ и Дечје плесне асоцијације (где ученици наше
школе учествују у програму);
Смотра културно-забавних активности“Вољеном граду“ (где
је освојена једна прва награда-„Киша пада“- хор и једна друга
награда-„Gummy bear“- ритмика, што је резултирало учешћем на
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манифестацији Радост Европе);
- Општинско такмичење у певању, у организацији Пријатеља
деце Земуна, (где је освојено треће место у соло певању „Златна
сирена“);
- Такмичење „Квиз без граница“, које
се традиционално одржава на Калемегдану,
(мешовите школске екипе два пута освојиле су
прво, једном друго
и једном чеврто
место);
- У
школи
је
одржана
„Недеља ликовног
стваралаштва“,
овековечена
заједничким радом
ученика и академских сликара;
-У
школи
је
одржана
манифестација „Шта све умем, шта све
знам“, (изложбу су чинили штандови
ликовне, керамичке, еколошке и
радионице веза и народне радиности
на којима су наша деца показивала
како настају њихова уметничка дела и,
заједно са Националном асоцијацијом
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за старе и уметничке занате и домаћу радиност „Наше руке“ и са
наставницима одржали и кратке курсеве за госте. Планирано је
да манифестација добије традиционални карактер.
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Учествовање на стручно-научним скуповима

Стручни/научни
радови
представљају
резултат
вишегодишњег рада и бављења проблематиком деце са сметњама
у менталном развоју.
Наставници школе учествовали су на бројним домаћим и
међународним стручним скуповима.
У периоду од 2010. до 2016. године презентовано је:
24 стручна рада на Данима дефектолога,
30 стручних радова на међународним научно-стручним
конференцијама,
1 стручни рад на симпозијуму,
1 стручни рад на Сабору учитеља Србије,
1 стручни рад публикован у часопису.
Међу многобројним
учешћима на научним скуповима
и конференцијама са међународним карактером издвајамо
активности из 2015. и 2016.године.
ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА:
2015.година
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:
1.
„Значај креативног плеса у раду са децом са сметњама
у развоју- пример из праксе”, Јелена Милекић;
2.
“Aдаптивно
понашање
деце
са
умереном
интелектуалном ометеношћу”, Ана Николић.
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ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА:
1.
„Примена сетова комуникацијских картица кроз
PECS методу у индивидуалном раду са децом са комбинованим
сметњама“, Тања Думановић, Јелена Кудрић, Јелена Милекић.
2016.година
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:
1.
“Значај стручног мобилног тима у реализацији
програма подршке“, Мирела Стијовић;
2.
“Мултисензорно школско двориште- исцелитељски
врт“, Салим Горанац, Ана Николић, Тања Думановић;
3.
“Халотерапија
у
функцији
здравственог
и
сензомоторног развоја“, Тања Думановић, Салим Горанац, Ана
Николић;
4.
”Јога за добро јутро- примена јога вежби за децу са
сметњама у развоју“, Татјана Илић, Салим Горанац ;
5.
“Дефектолошка перспектива инклузије- пример из
праксе“, Ана Николић, Наташа Мандић;
6.
“Упоредна анализа социо- економског и културнообразовног статуса родитеља ученика са сметњама у развоју у
периоду од 2005. до 2015.године“, Снежана Срећковић;
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ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:
1.
“Адаптација ученика ометених у менталном развоју
на нову едукативну средину- студије случаја, коауторски рад
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и ОШ „Сава
Јовановић Сирогојно“;
2.
“Процена прединтелектуалних функција у циљу
раног откривања специфичних сметњи у читању и писању“,
Јелена Кудрић, Весна Јеринић, Александра Јовановић- Кусмук;
3.
“Практична израда дидактичког средства“, Биљана
Секулић, Марија Славковић.
На IV Међународној стручно-научној конференцији
„АКТУЕЛНОСТИ У ЕДУКАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОСОБА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“ у Београду, одржаној 24. – 25.
октобра 2015.године, у организацији Ресурсног центра за
специјалну едукацију Београда и Градске Општине Нови Београд,
представљени су следећи стручни радови:

1.
“Могућности реализације едукативних садржаја,
као и одмор и релаксација у модерно опремљеном школском
дворишту-мултисензорни “Исцелитељски врт”“, Салим Горанац,
Ана Николић, Тања Думановић;
2.
”Значај третмана у сланој пећини у циљу превенвције
респираторних инфекција, као и побољшања сензорне
интеграције“, Салим Горанац, Тања Думановић;
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3.
“ У л о г а
креативног
плеса
у
образовно-васпитном
раду
са
децом
са
сметњама у развоју“,
Јелена Милекић;
4.
“Реализација
инклузивних активности
у партнерским редовним
школама“, Ана Николић,
Наташа Мандић;
5.
“Превенција
и третман поремећаја
понашања у циљу социјалне адаптације“, Јелена Максимовић.
На VI Међународној научно- стручној конференцији
„Унапређење квалитете живота дјеце и младих“, Охрид, Македонија,
одржане 19.-21.јуна 2015.године, школу су представили следећи
радови:
1.
“Слана
пећинахалотерапија
са
ефектима
спелеотерапије“, Салим Горанац, Тања Думановић, Ана Николић ;
2.
“Исцелитељски врт- пројекат уређења школског
дворишта“, Салим Горанац, Тања Думановић, Ана Николић .
На Међународној научно- стручној конференцији „INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE KNOWLEDGE – CAPITAL
OF THE FUTURE KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS“, Банско,
Бугарска, април 2016. школу ће представити рад:
- „Маркетинг у функцији образовања деце са сметњама у
психофизичком развоју“, Салим Горанац, Ана Николић.
На Међународној научно-стручној конференцији која ће
бити одржана у Тузли, Босна и Херцеговина, у јуну 2016.године
школу ће представити следећи радови:
1.
“Медицинска
рехабилитација
алтернативним
методама“, Слађана Димитријевић, Тања Думановић;
2.
„Маркетинг у функцији образовања деце са сметњама
у психофизичком развоју“, Салим Горанац, Ана Николић;
3.
“Терапија покретом- Јога за добро јутро“, Татјана
Илић, Салим Горанац;
4.
“Инклузија из угла дефектолога- пример из праксе“,
Наташа Мандић, Наташа Јовановић, Ана Николић.
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Изузетан допринос осавремењивању рада Школе и
промовисању достигнућа у земљама у окружењу, али и на ширем
међународном плану, дају учествовања директора на различитим
скуповима. Наводимо најзначијне:
1.
Други интернационални симпозијум за директоре
школа у организацији „Klett“ на тему „Дигитализација у школама
југоисточне Европе“ у Охриду, Македонија, новембар 2014.
године,
2.
Трећи интернационални симпозијум за директоре
школа у организацији „Klett“ на тему „Званични план
дигитализације у школама југоисточне Европе“ у Солуну, Грчка,
новембар 2015. године,
3.
Студијско путовање на Сајам образовања – Келн,
Немачка, у организацији „Динакта“, фебруар 2016. године,
4.
Практична обука за израду пројеката за коришћење
бесповратних средстава из фондова Европске уније, Институт за
економију и дипломатију, Београд, октобар 2015. године,
5.
Седми међународни симпозијум за директоре школа
„Руковођење школом у 21 веку - знање, искуство, визија“, „Klett“,
Златибор, 2016. године.
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Сарадња са друштвеном средином
Школа се налази у близини центра Земуна. Локација је
створена за дружење са свима који имају велико срце и раширене
руке за пријатељство и заједнички рад.
Окружена другим школама, установама и организацијама
увек је била отворена за сарадњу са свима. Руку пријатељства
је примала и давала у многобројним приликама. Пружала је
професионалну подршку свим заинтересованим странама.
Бројни су примери сарадње са школама, што говоре
потписани протоколи са две предшколске установе: Земун и
Палилула, као и 19 основних школа са територије Земун, Сурчин
и Палилула.

Пријем првака у Дечји
савез

Сарадња
са
локалном
заједницом је важна за школу.
Различити догађаји су богатили живот ученика и наставника.
Стваране су нераскидиве пријатељске и професионалне везе.
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У нашој школи отворена
је изложба дечјих радова под
називом „Колубарска битка“.
У
организацији
Одељења
за друштвене делатности и
привреду,
канцеларије
за
развој Градске општине Земун
изложени су радови ученика
основних школа Општине Лајковац.
Сарадник
школе
је
организација
Пријатељи
деце
Земуна и Београда, чији велики
број акција активно пратимо, не
мали број пута освајајући награде и
признања.

Спортска манифестација посвећена миру, складу и
пријатељству међу људима била је као створена са својом поруком
да се укључимо. Бројна признања красе просторије наше школе
која показују колико смо пута активно учествовали у спортским
такмичењима и другим манифестацијама.

Долазили су песници, глумци, плесачи, музичари, здравствени
радници, људи различитих занимања, људи отвореног срца и
добре воље.
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На Великом Тргу у Земуну, одржава се традиционална
манифестација „Растимо уз плес- деца на трговима“, у
организацији Дечје плесне асоцијације из Београда и ПУ „Др. Сима
Милошевић“ из Земуна. Ученици и наставници наше школе плешу
на Тргу заједно са предшколцима Земуна.

“Дечја пијаца”
Градске пијаце

“Дани ненасиља”
ОШ “Соња Маринковић”

Бојчинска шума - полудневна екскурзија

Занатска радионица
“Наше руке“
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Авалски торањ
полудневна екскурзија

Наша школа поред дугогодишње сарадње са школама,
установама и организацијама сваке године своје искуство
прошири неком новом посетом и сарадњом (уествовање на кампу,
посета музеју Николе Тесле, Фестивалу науке, Институту Винча
и Археолошком локалитету Винча- Бело Брдо, Планетаријуму,
студију РТС-а и метеролошкој станици...).
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тешкоћама у менталном развоју. Тиме се омогућава примена
теоретског знања студената.
У току своје једнодневне студијске посете, студенти друге и
треће године Едукацијско-рехабилитацијског факултета из Тузле,
предвођени професорком др.Медином Вантић-Тањић били су у
прилици да се упознају са начином рада, опремљеношћу, људским
и материјалним ресурсима школе.

Ученике наше школе , уз
помоћ Општине Земун, посетио
је вероватно најпознатији кловн
данашњице Ronald McDonald.
Посебну пажњу ученика изазвало
је извођење мађионичарских
трикова у којима су и деца
учествовала.

У
дворишту
школе
одржана је манифестација
"Шта све умем шта све знам".
Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију
Универзитета
у
Београду
у нашој школи реализује
пројекат
“Практични
део
наставе за студенте, будуће
дефектологе”, са студијског програма “Специјална едукација и
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју”.

Имали смо велико задовољство да поново угостимо ученике
и професоре Средње школе за информационе технологије ИТХС,
који су унапредили наш свакодневни рад израдивши рачунарске
апликације које ће бити од велике користи за напредак наших
ученика.
Школа је у круг својих драгих сарадника и пријатеља уврстила
и Факултет политичких наука, на обострано задовољство.

Студенти се, уз надзор својих професора са Факултета и
дефектолога школе, укључују у директан и непорседан рад са
децом предшколског и ученицима основношколског узраста са
74
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Донатори и пријатељи Школе
ФОНДАЦИЈА ДРАГИЦА НИКОЛИЋ
Уз подршку Фондације Драгица Николић Школа је обогатила
свој простор. Сарадња је започела доделом новогодишњих
пакетића ученицима, затим набавком наставних и дидактичких
материјала и опремањем школског простора.
Захваљујући Фондацији Школа је добила слану пећину,
исцелитељски врт, као и прелепо осликану ограду дворишта, а
започета је и адаптација просторија за изградњу рехабилитационог
блока за сензомоторно-интегративни третман.
Захваљујући сарадњи са Фондацијом и Факултетом
примењених уметности, на зиду код главног улаза у школску
зграду урађен је мозаик „Загрљај“. Слика са мозаика инспирисала
је израду школске заставе.
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Донатори
Школа је од свог оснивања до данас развила веома успешну
сарадњу са друштвеном средином што је резултирало значајним
донацијама.
Међу најначајнијим донаторима набрајамо:
- ГО Земун,
- Дунав осигурање,
- Luкoil AD (Сензорна - сноезелен соба),
- Срски пословни клуб „Привредник“ (интерактивна таблаiBoard, школски прибор, два лаптоп рачунара),
- Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја
и Европскa инвестициона банка (10 компјутера),
- Клуб младих Земун (три телевизора),
- ПД „ЕЛЕКТРОИСТОК – Изградња“ д.о.о.
(материјална средства за куповину пет клима уређаја),
- Црвени крст Србије (КСАФА-м апарат са
пропратном опремом),
- Црвени крст Београд (ранчеви са школским прибором),
- Црвени крст Земун,
- Компанија „OSCE“ (техничка средства и опрема),
- Орион телеком (боја за ограду, лопте, балони),
- Амбасада Републике Србије у Атини (хуманитарна
помоћ у храни, одећи, школском прибору),
- Forma Ideale (намештај),
- Pertini toys d.o.o. (дидактичка средства),
- Градска чистоћа Београд (пакетићи).
Хуманитарне организације:
- НВО „Дај ми руку“ (штампач HP laserjet, лопте, намештај),
- „Хлеб живота“ ,
- Банка хране,
- Адра,
- Делта Хуманитарни фонд.
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Захваљујући хуманитарном раду друштвено одговорних
компанија, свакодневни живот и рад ученика константно својим
донацијама помажу:
- Делта,
- Макси,
- Имлек,
- Colgateа,
- Jaffa,
- Књаз Милош,
- Swisslion,
- Банини,
- Бамби-Банат,
- Медела,
- Dexy co,
- Подравка,
- Adria media Srbijа,
- Discovery,
- Кнез петрол.
Новчане донације значајне су за осавремењивање рада
Школе. Међу донаторима финансијских средстава налазе се и
фирме и појединци:
- Рајфајзен банка,
- Credit Agricole Bank,
- Банка Интеса,
- Alfa банка,
- Аустралијска амбасада,
- Општина Кучево,
- Предузеће AGE DOO – Љубомир Адамов,
- Предузеће Рудар интернационал,
- Предузеће Николић превоз,
- NAKA doo,
- Хуманитарна организација Будимир Бошко Костић,
- господин Киријаки Панајотос,
- господин Миле Брежанчић.
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Колектив Школе у години јубилеја
УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
Презиме и име		
Радно место
Горанац Салим		
директор
Думановић Тања		
помоћник директора
Јовановић Сања		
секретар
Јурошевић Светлана
административнофинансијски радник
Марковић Љиљана		
шеф рачуноводства
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СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Презиме и име		
Петровић Ксенија		
Спасеновић Данијела
Срећковић Снежана

Радно место
библиотекар
психолог
социјални радник

НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Презиме и име 		
Арсеновић Вања		
Весић Бојан			
Биберџић Вања		
Видојевић Драган		
Бокун Александра		
Бокшић Драгана		
Бошковић Немања		
Вуксановић Марија		
Вучак Нела			
Гавриловић Бранка		
Димитријевић Слађана
Ђорђевић Љиљана		
Ђорђић Сара			
Живановић Драгана
Живковић Оливера		
Ивовић Милијана		
Илић Татјана			
Јовановић Јелена		

Радно место
логопед
вероучитељ
професор
професор
професор
професор
вероучитељ
професор
професор
професор
медицинска сестра
наставник
професор
медицинска сестра
професор
професор
реедукатор психомоторике
професор
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Јовановић-Кусмук Александра
Јовановић Наташа			
Јовановић Невенка			
Јуковић- Хајровић Ерна		
Калуђеровић Мирјана		
Карастојковић Павле		
Катић Наташа			
Кнежевић Крговић Joвана		
Кнежевић Маја			
Костић Снежана			
Котевска Биљана			
Кудрић Јелена			
Лемић Мира				
Мандић Наташа			
Милекић Јелена			
Миленовић Биљана			
Милошевић Кристина		
Николић Ана				
Павић Антон				
Пилиповић Ирена			
Прибићевић Стоја			
Рајковић Милан			
Секулић Биљана			
Славковић Марија			
Стаменовић Јована			
Станојевић Дејан			
Степановић Небојша		
Стијовић Мирела			
Стојановић Бојана			
Стојковић Милићевић Маријана
Суљић Бојан				
Ташић Милунка			
Терзић Вања				
Цветковић Сандра			
Челаревић Драгана			

логопед
професор
професор
вероучитељ
професор
вероучитељ
професор
професор
професор
професор
професор
логопед
професор
професор
професор
вероучитељ
професор
професор
професор
вероучитељ
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
професор
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ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Презиме и име		
Бајуновић Јовица		
Вукашиновић Нада		
Каић Вахдета			
Ковачевић Веселинка
Обрадовић Драгана		
Поповић Марија		
Сато Суљба			
Селимовић Мајда		

Радно место
домар
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
сервирка

Колеге које су учествовале у раду Школе
Аврам Анђа			
Алексић Бојана		
Анастасијевић Славица
Андрејевић Душанка
Барбу Александар		
Баришић Звонко		
Батистић Дијана		
Благојевић Ангелина
Богојевић Мићо		
Богосављевић Љубодраг
Божовић Мирјана		
Бошњаковић Драгана
Булатовић Гордана		
Васовић Марија		
Венер Видосава		
Венцел Ернеса		
Војнић Штефица		
Вујић Нада			
Вујовић Александар		
Вуковић Босиљка		
Вулевић Персида		
Галић Нада			
Горановић Марко		
Гужвица Вера		
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спремачица
професор
професор
наставник
наставник
ложач
професор
наставник
ложач
ложач
професор
професор
професор
наставник
учитељ
наставник
логопед
професор
наставник
спремачица
професор
спремачица
ложач
наставник
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Гужвица Миодраг			
Драгосавац Бојана			
Ђедовић Вера				
Ђукић Даринка			
Ђурић- Здравковић Александра
Живковић Гордана			
Живковић Мирјана			
Живковић Србислава		
Зајић Мирјана			
Зобец Нада				
Ивановић Видосава			
Јаковљевић Жељко			
Јеремић Јелена			
Јеринић Весна			
Јовановић Бранка			
Јовановић Гордана			
						
Јовановић Мирјана			
Јосић Вукица				
Крунић Љиљана			
Лесковац Милован			
Максимовић Јелена			
Мандић Ђорђе			
Мастало Мара			
Мацић Катарина			
Миладиновић Љиљана		
Милачић Вера			
Миленковић Саша			
Милићевић Миладинка		
Милојевић Љиљана			
Милошевић Славољуб		
Милутиновић Миљана		
Мишковић Надежда		
Мршић Ангелина			
Николић Гордана			
Николић Љубиша			

професор
професор
професор
професор
доцент доктор
дефектолошких наука
спремачица
професор
професор
професор
наставник
професор
професор
логопед
логопед
наставник
административнофинансијски радник
социјани радник
наставник
професор
наставник
професор
наставник
професор
спремачица
професор
професор
секретар
наставник
професор
ложач
професор
наставник
наставник
професор
наставник
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InMemoriam
Николић Светозар		
Обрадовић Исидора		
Петровић Љиљана		
Петровић Предраг		
Поповић Вера		
Поповић Пера		
Пуретић Живко		
Радосављевић Вера		
Радосављевић Весна
Радуловић Љубица		
Ракић Нада			
Ракоњац Вероника		
Ралић Ненад			
Рашковић Оља		
Ристић Рада			
Савић Радмила		
Стевановић Наташа		
Стевић Нада			
Стојисављевић Јованка
Стојић Весна			
Стојковић Јелена		
Стојменовић Надица
Ташлић Драгослава		
Тодоровић Бранислава
Тодоровић Гордана		
Тошић Бранислав		
Тошић Јулијана		
Трипковић Марица		
Умићевић Мира		
Филиповић Љиљана		
Цветичанин Мара		
Чебашек Даница		
Шабани Халиса		
Шешелија Весна		
Шкара Мирјана		
Шојић Драгица		
Шулкић Радојка		
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ложач
професор
наставник
наставник
професор
домар
наставник
наставник
професор
спремачица
професор
секретар
професор
професор
професор
професор
наставник
наставник
професор
спремачица
наставник
спремачица
наставник
наставник
секретар
професор
спремачица
шеф рачуноводства
професор
наставник
спремачица
наставник
спремачица
професор
спремачица
професор
благајник

Презиме и име		
Балкић Мирко		
Барбу Александар		
Беличајевић Милорад
Бешенски Божена		
Бешлић Даница		
Бихлер Евица			
Будровац Јелица		
Васовић Радоје		
Вујовић Мирјана		
Вукчевић Снежана		
Ђакић- Станић Драгана
Ђорђевић Зорица		
Ђурић Даринка		
Иванчевић Анита		
Козомара Ђурађ		
Куга Александар		
Љољић Ђорђе			
Мартић Савка		
Марчетић Ратко		
Милојковић Љиљана		
Милошевић Драгољуб
Милошевић Милош		
Милошевић Олгица		
Милошевић Раде		
Милошевић Сава		
Момчиловић Вера		
Николић Ружица		
Новковић Љиљана		
Павловић Марина		
Потпарић Мирослава
Радовановић Владан
Радовановић Јасмина
Радовановић Сава		
Саџаковић Милка		
Сокол Петромила		
Станић Радмила		
Стојиљковић Живко		
Стојисављевић Радмила
Суботички Мирјана		
Торшан Недељка		
Цилић Милена		
Чоловић Владимир		
Шербеџија Мара		
Шојић Петар			

Радно место
ложач
наставник
професор
секретар
наставник
спремачица
спремачица
наставник
спремачица
наставник
психолог
сервирка
наставник
логопед
преофесор
логопед
професор
спремачица
професор
наставник
наставник
домар
спремачица
возач
домар
наставник
наставник
наставник
професор
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
спремачица
библиотекар
професор
наставник
сервирка
спремачица
спремачица
професор
социјални радник
професор
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