5. План рада Тима за инклузивно образовање

Редни
број

АКТИВНОСТ

1.

Израда Школског
плана акције за ИО

2.

Идентификација
ученика којима је
потребна подршка у
образовању и
надарених ученика од
1 до 8.разреда
Доношење ИО-а на
предлог Стручног
тима за инклузивно
образовање
- Педагошки
колегијум
Информисање и
усвајање ИОП-а:
Школски одбор, Савет
родитеља,Наставничко
веће
Анализа
идентификиваних
ученика којима је
потребна образовна
подршка од 1 до
8.разреда за ИО и
дефинисање потреба
школе за ИОП
Консултације и
сарадња са
родитељима ученика
којима је потребна
додатна подршка

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Израда листе са
предложеним
ученицима,
одређивање врсте
ИОП-а и израда ИОПа
Опсервација и
праћење постигнућа и
напредовања ученика
којима је потребна
образовна подршка

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Израђен план
активности за ИО за
школску
2020/21.годину
Списак ученика
којима је потребна
образовна подршка

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Чланови Стручног
тима

Годишњи план
рада школе за
2020/21 годину

Септембар

Разредне
Извештај СТ
старешине од 1 до
8.разреда, Стручни
тим

Септембар,
Током
године

Сагласност ПК са
предложеним ИОПима

Чланови Стручног
тима за
инклузивно
обраовање

Одлука СТИО,
записник ПК,
одлука ПК

Септембар

Информисаност о
ИОП-у свих органа
школе

Директор,Чланови
Стручног тима

Одлука СТИО
тима,
записници
ШО, СР,НВ

Септембар

Разредне
старешине,
Стручни тим ИО

Извештај,
записник
СТИО,
записник са ПК

Октобар/
Новембар

Коначна израда
списка ученика
којима је потребна
образовна подршка и
надарених ученика

Запажање и
усаглашавање
родитеља и
наставника о
постигнућима
ученика у процесу
наставе
Изграђена коначна
листа ученика ИОП-а,
одређена категорија
ИОП-а и израђен
ИОП за сваког
конкретног ученика
Договор о мерама за
конкретне ученике и
ситуације

Разредне
Писмена
старешине,
сагласност
Родитељи.Стручни родитеља
сарадници

Разредне
старешине,
Предметни
наставници
Стручни тим и
Родитељи
Разредне
старешине,
Предметни
наставници
Стручни тим и

Септембар/
Децембар

Извештај,
записник
СТИО,
записник са ПК

Новембар/
Децембар

Педагошка
документација
ученика ИОП
документација

Новембар/
Децембар

5. План рада Тима за инклузивно образовање
Родитељи
9.

Успостављање
сарадње са
установама,
удружењима и
појединцима у циљу
унапређивања
инклузивног
образовања

Током
школске
године

Израда стратегије за
образовну подршку
ученицима

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Извештаји,
записници,

Реализација и праћење
ИОП-а

Бележење промена
понашања и
постигнућа код
ученика са ИОП

Разредне
старешине,
Предметни
наставници
Стручни тим и
Родитељи

Педагошка
документација

Предлагање чланова
тимова за ПДП и
формирање тимова за
пружање додатне
подршке ученицима

Стратегија за
образовну подршку
за конкретне ученике
и ситуације

Директор, СТИО
тим

Анализа,
репланирање,
ревизија,
модификација ИОП-а
уколико је потребна

Ревидирани ИОП-и за
конкретне ученике

Тим за ИОП,
Стручни тим

Педагошка
документација
ученика ИОП
документација

Децембар/

Вредновање
постигнућа ученика са
ИОП-ом на крају
школске године у
сарадњи са
родитељима

Процена
родитеља,разредних
старешина и стручног
тима о постигнућима
и напредовању
ученика-израда
извештаја

Разредне
старешине,
Родитељи

Педагошка
документација
ученика, ИОП
документација

Мај/

Информисање
Педагошког
колегијума,

Информисање
стручних органа и

Стручни тим

Педагошка
документација
ученика, -

Јун/

Мишљење
Интерресорне
комисије

Сарадња са
интерресорном
комисијом на нивоу
општине.
10.

11.

12.

13.

14.

Решења
члановима
тима за ПДП

Новембар/
Јун

Октобар/
Током
школске
године

јун

Јун

Август

5. План рада Тима за инклузивно образовање

15.

Наставничког већа,
Школског одбора о
спровођењу и
реализацији ИОП-а
током школске
2020/21.године

Већа о ИО и ИОП

Израда плана
активности Стручног
тима за ИО за школску
2021/2022.године

Израђен план
активности Стручног
тима за ИО за
школску
2021/2022. годину

ИОП
документација,
извештаји о
раду

Стручни тим

Педагошка
документација
ученика, ИОП
документација,
извештаји о
раду

Јун/
Август

