ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

МОНОГРАФИЈА
1963.

50

2013.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОШКО БУХА“
1

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

2

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

МОНОГРАФИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ Б О Ш К О Б У Х А“
3

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

4

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

САДРЖАЈ:

5

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

ОШ”БОШКО БУХА” - данас

6

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

Лична карта О.Ш. „Бошко Буха”
Основна школа „Бошко Буха” се налази у улици XXI дивизије број 31, на Звездари,
у Београду. Школа се бави образовањем и васпитањем деце са сметњама у развоју. Ових
дана, прослављамо 50 година постојања наше школе.
А како је настала? Реформом школства, специјалне школе су постале интегрални
део школског система, тако што су се од специјалних одељења при редовним школама
формирале специјалне школе; једна од њих је била и наша школа, која је оформљена
јануара 1963.
Због недостатка простора, настава се одвијала на две локације; у основној школи
„Филип Вишњић” са шест одељења и у основној школи „Драгица Правица” са четири
одељења.
Септембра 1963. године школа коначно добија сопствени простор, у приземљу школе
„Вељко Дугошевић”, у улици Милана Ракића број 41. Наредне године тачније 17. јануара
1964., школа je постала права образовно-васпитна установа, када је и добила име под којим
је и данас - „Бошко Буха”.
Адаптацијом школске зграде у улици XXI дивизије број 31, школа „Бошко Буха” је постала
место где су се могли одвијати сви облици васпитно образовног рада. Касније су отворена
и истурена одељења у приградским насељима, праћена почетком рада продуженог боравка
1972. године.
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Први в.д. управник школе
била је Надежда Јовановић,
наставник специјалног одељења
у школи „Ђуро Даничић”. 1.
октобра 1963. године за првог
директора именован је Мирослав
Плескоњић, који је обављао
ту дужност до 16. марта 1981.
године. Од 21. августа 1981.
године, на месту директора се
нашао Радован Мандић, све
до марта 2001. године. Од тог
времена до данас, дужност
директора обавља Оливера
Арсенијевић.
Током година, зграда је адаптирана и повећан је број кабинета. Наша школа поседује
данас и сензорну собу, а 2012/2013. инсталирана је и покретна платформа за превоз
ученика у колицима. Поред наше школе, у приградском насељу Гроцка и у основној школи
„Вељко Дугошевић” постоје развојна одељења.
Од 2009/2010. године, школа „Бошко Буха” ради по редовном плану и програму
прилагођеним сваком ученику. Такође, од исте године постоји мобилни тим који ради
при редовним школама, а од 2012/2013. прераста у тим за подршку деци са сметњама у
развоју у редовним школама. Овај тим представља организациони облик преко кога се
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пружа стручна подршка наставном процесу редовне школе од стране дефектолога школе
за образовање ученика са сметњама у развоју. Подршка је усмерена ка ученицима како
са сметњама у развоју тако и са тешкоћама у учењу. Дефектолози пружају своју помоћ и
подршку, која се огледа у саветодавно-инструктивном и корективном раду са ученицима,
наставницима и стручним сарадницима, родитељима ученика и учествовањем у раду стручне
службе и Стручног тима за инклузију редовне школе, током целе школске године.
Тимови за подршку деци са сметњама у развоју су при школама:
на подручју општине Звездара
О.Ш. „Стеван Синђелић”
О.Ш. „Владислав Петковић Дис”
О.Ш. „Деспот Стефан Лазаревић”
О.Ш. „Павле Савић”
О.Ш. „Марија Бурсаћ”
О.Ш. „Иван Горан Ковачић”
О.Ш. „Јелена Ћетковић”
О.Ш. „1300 каплара”
на подручју општине Железник
О.Ш. „Браће Јерковић”
Програми који се примењују у нашој школи су:
школа без насиља
асистивна технологија
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вршњачка едукација
целодневна настава од I до IV разреда
У оквиру целодневне наставе поред предмета (српски језик, математика, свет око нас,
музичка култура, физичко васпитање, ликовна култура, енглески језик) имамо и центре
интересовања:
центар језичких активности
центар радно-техничких активности
центар еколошко-хуманитарних активности
логопедске вежбе
психомоторне вежбе
здравствено васпитање
као и :
програме здравствено-васпитног рада
програм превенције асоцијалног и делинквентног понашања ученика
програм превенције злоупотребе психоактивних супстанци
изборне програме
(центри интересовања и радионице који подстичу машту и креативност
ученика; ликовни, спортско-рекреативни, ритмичко-фолклорни, техничкокројачки, психолошки, еколошки, драмско-луткарски и други центри).
Наши запослени, разноврсних стручних профила се уз комбиновање образовноваспитног и клиничког приступа баве ученицима, узимајући у обзир посебност сваког
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детета. У ведрој атмосфери пуној разумевања, ученици стичу неопходна знања и подстичу
се њихова интересовања кроз наставу и анимацију. Ученици се подстичу у ономе што могу;
у нашој школи, бити посебан не значи бити сам.
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ИСТОРИЈАТ И ДИРЕКТОРИ
Специјално школство развијало се спонтано,упоредо са осталим
просветним и културним институцијама. Специјалне основне школе су
постале интегрални део општег школског система реформом школства
1963.год. Народни одбор општине Звездара, је исте године донео
решење бр.484 о оснивању Специјалне основне школе на њиховој
територији.
Специјална основна школа СО ЗВЕЗДАРА је формирана од
посебних одељења која су била распоређена у 7 основних школа.
Како школа није имала наменски простор, од 1.04.1963. г. почиње са
радом користећи вишак простора у ОШ „Филип Вишњић“ (6 одељења
са 72 ученика) и „Драгица Правица“ (4 одељења са 56 ученика).
Решењем СО Звездара од 09.09.1963. г. нашој школи је уступљено

дипл.дефектолог Радован Мандић
директор 1981.-2001.

дипл. дефектолог Мирослав Плескоњић
директор 1963.-1981.

приземље ОШ „Вељко Дугошевић“. Тада су сва одељења била
груписана на једном месту, осим истурених одељења у Миријеву
и Малом Мокром Лугу. Након тога школа добија назив“Бошко
Буха“, решењем СО Звездара од 20.03.1964. г. Да би се васпитно
образовним радом обухватила деца из удаљенијих крајева
општине ,сукцесивно су отварана специјална одељења у В.М.Лугу,
Коњарнику и Гроцкој.
Оптималне услове и адекватан простор за рад школа добија
10.08.1970.год. усељењем у „ПРОСВЕТНИ ДОМ“ бивших школа „ЦАР
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ДУШАН“ И „ЂУРО ДАНИЧИЋ“у улици ХХI ДИВИЗИЈЕ 31, Београд. Уселењем у нову зграду,
школа добија нову физиономију: отварају се васпитне групе у продуженом боравку,групе за
умерену менталну ометеност, развојна одељења, одељења за децу са аутизмом.
За свој рад сви директори наше школе су добијали многобројна признања и похвале за
предан и несебичан труд на пољу заштите и рехабилитације особа са посебним потребама.
Мирослав Плескоњић, дипл. дефектолог је био први директор (1963-1981). Свој
педагошки рад је започео у Темерину,затим у Новом Саду. Преласком у Београд постављен
је за директора тек основане Специјалне ОШ “Бошко Буха“ 1963.год. Радећи у нашој
школи пролазио је кроз разне периоде које је успевао да савлада достојанствено са себи
својственом мирноћом и енергичношћу.
Други директор је био Радован Мандић, дипл.дефектолог
(1981-2001).Године 1970. запослио се као професор у ОШ“Бошко
Буха“ а од 1981. год. је обављао послове директора. За свој
рад добио је више признања од којих је најзначајнија повеља
„Професор Миодраг Матић“, као највише признање које се добија
за рад на пољу дефектологије.
Садашњи директор, Оливера Арсенијевић, пратећи
постављене смернице је својим ангажовањем и инвентивношћу
осавременила рад школе и уклопила у модерне тенденције
реформе школства.
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ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА ШКОЛИ И ПОЈЕДИНЦИМА
Током 50г. постојања школа и појединци су добили
разна друштвена признања. 1974.г. прва признања
су добиле наставнице Нада Јовановић, Јелена Чакањ
и Нада Спасојевић. Одликовао их је председник Тито
„ Орденом са сребрним венцем“ за пожртвовани рад
и достигнућа у образовању и васпитању омладине
ометене у развоју.

Друштво дефектолога Београда, поводом XX јубиларне
Смотре 1991.г. доделио је Бронзану плакету Бисерки Илић за
вишегодишње учешће на Смотри.
Повељу „ Професор Миодраг Матић“ добила је Габриела
Галер и тадашњи директор Радован Мандић. Друштво
дефектолога Београда и Актив педагога физичке културе
доделили су захвалнице Ристи Трифунову и Снежани Ђорђевић.
Рада Ђокић и Мира Кузмановић добиле су награду за
сценографију и костим на „ Позоришним играма деце “ Звездаре.
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Наша школа добила је следећа признања:
• Повеља „Професор Миодраг Матић“
• Плакета општине Звездаре
• Плакета града Београда
• Плакета Савеза дефектолога Београда
• Повеља Дефектолошког факултета у Београду
• Повеља „Заједнице школа ученика са посебним
   потребама Србије“
• Захвалница Скупштине општине Звездара
• Захвалница Друштва дефектолога Београда и
   Актива педагога физичке  културе
• Захвалница Друштва за помоћ особама ометених у развоју Стари града
• Плакета Дефектолошког факултета
• Повеља УНИЦЕФА – „Школа без насиља“
• Цпецијална награда за кампању „Recycling“ од International Finance Corporation
• Захвалница ош „Антон Скала“
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САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са друштвеном средином је разноврсна. Школа интензивно сарађује са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Приликом остваривања права
породица на матерјално обезбеђење, као и проблеме недоласка ученика у школу сарађујемо
са Центром за социјални рад.
С обзиром да је за упис ученика у школу потребно мишљење Интеересорне комисије
остваруие се сарадња и са Домом Здравља.
Представници школског одбора из општине одлучују о важним питањима и политици
рада школе, а наши ученици се укључују и у активности Пријатеља деце са ученицима
редовних школа.
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Разне хуманитарне организације излазе у сусрет
нашој деци, и помажу у одећи, обући, хигијенском прибору,
храни.
Школа сарађује и са образовним иснтитуцијама.
Издвајамо Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију и групу за психологију са Филозофског
факултета у Београду. Сарадња се остварује и са
учитељским факултетом. Срадња се остварује и са
Основним школама, предшколсским установама и школама
за децу са сметњама у развоју – сарадња се огледа кроз
Актив директора, педагога и психолога, евентуално трибине за родитеље деце са посебним
потребама предшколског узраста и деце рођене под ризиком.
Треба издвојити и сарадњу са Специјализованим установама као што су: Институт за
ментално здравље, Институт за патологију говора, Дечија неуропсихијатријска клиника,
установе за смештаја ученика без родитељског старења
Што се тиче безбедности школе и ученика помаже
нам Станица полиције Звездара. Сарадња се остварује
и са установама које се баве спортским, културноументичким и забавним радом са децом.
У циљу подстицања развоја школе и унапређивања
сарадње са ужом и широм друштвеном заједницом,
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школа је у претходних 50 година најинтензивније сарађивала са:
Амбасадом царевине Јапана
Амбасадом краљевине Норвешке
Амбасадом републике Аустрије
Амбасадом републике Пољске
Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту Београда
Градском општином Звездара (сектор за друштвене делатности)
Центром за социјални рад Звездара
Градским центром за социјални рад ( град Београд ) као и свим општинским центрима
за социјални рад у оквиру града Београда
Домом здравља Звездара
МУП-ом Звездара
Секретаријатом за саобраћај Београд
Секретаријатом за културу Београд
Факултетом за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Филозофским факултетом
Филозофским факултетом група за психологију
Учитељским факултетом
Медицинским факултетом
Институтом за ментално здравље Београд
Дечијом неуропсихијатријском клиником
Заводом за психофизиолошке поремећаје и
говорну патологију
Заводом за унапређивања образовања и
васпитања
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Заводом за уџбенике и наставна средства
Основним школама
Установом културе „ Вук „
Дечијим културним центром
Позориштем „ Бошко Буха „
Позориштем „ Пинокио“
Позориштанцем „Пуж“
Педагошким Музејом
Природњачким музејом
Музејом ваздухопловства
Републичким удружењем за аутизам
Друштвом за помоћ МНРО Звездара
Друштвом за помоћ МНРО „ Стари град „
Друштво за помоћ МНРО Палилула
Удружењем грађана „ Дечије срце „
Удружењем грађана „ Наша деца „
Специјалним школама
Предшколским установама Звездаре и Београда
Домовима за ученике без родитељског старања
Дневним боравцима за децу и одрасле са сетњама у развоју
Патријаршијом српске православне цркве
Српском православном црквом „ Лазарица“
Хором вазнесењске цркве
Друштво дефектолога Београда
Друштво дефектолога Србије
Друштво педагога Београда
Друштво психолога Београда
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НАГРАЂЕНИ РАДОВИ УЧЕНИКА
Ученици наше школе, својим радовима, успешно се укључују у акције и манифестације
које се организују у граду, равноправно са децом из других школа.
Награђени су:
• Филип Ровчанин – освојио је прву нагаду на ликовној колонији испред Конака
Кнегиње Љубице и Саборне Цркве 1999.г.
• Марија Огњеновић и Драгослав Јовановић добили су награде на тему Храна , у
организацији АЦФ-а, а радови су продати у Дипломатском клубу 2001.г.
• Урош Стефановић је награђен специјалном наградом на Јавном часу цртања „
Вољеном граду „ 2001.г.
• Ученици четвртог разреда награђени су трећим местом за групни рад на тему „ Вода
„, поводом 110.г. Водовода 2001.г.
• Ученици седмог разреда и Урош Меденица добили су посебно признање на ликовном
конкурсу „ Мој град без аутомобила “ 2002.г.
• Ученици, чланови секције „ Млади техничар“ , на манифестацији „Мој Београд“ ,
оссвојили су прво и друго место за макете „Небојшина кула“ и „Нови Београд“, ученици
истуреног одељења у школи „Павле Савић“ освојили су друго и треће место 2003.г.
• Ученици луткарске секције освојили су друго место за израду и анимацију лутака на
Позоришним играма Звездаре- Мале драмске форме 2004.г.
• Ученици луткарске секције , за представу „Све је ствар укуса“, освојили су прво
место на општинском такмичењу и представљали Звездару на градском такмичењу „ Мале
драмске форме“ 2005.г.
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• Илија Радосављевић награђен је за рад на тему „Та чудесна струја“, у организацији
ЕПС-а (награда за школу је била двд- плејер) 2005.
• Мирко Катанић је освојио прво место за маску на Ватрогасном маскембалу 2006.г.
• Сула Аћим и Алдин Абдурамани награђени су за најбољи колаж у оквиру пројекта
Еколошко позориште 2006.г.
• Екипа школе је освојила прво место у „Квизу без граница“ 2011.г.
• Јарић Мирослав је освојио друго место на ликовном конкурсу „Смех је лек“, а Емина
красић је похваљена
• Сваке године ученици учествују на ликовном конкурсу „ У сусрет Ускрсу“ и освајају
награде за групне и појединачне радове
• Ученици школе се такмиче у групним спортовима и освајају пехаре и медаље.
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ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА
Целодневном наставом у Основној школи
“Бошко Буха” обухваћени су ученици од I-IV
разреда.
Разлози за конципирањем овакве
организације рада у нашој школи су многи.
Кроз дугогодишње искуство у раду са
особама са сметњама у развоју показало се
да васпитно-образовни ефекти постигнути
код ученика, често имају тенденцију отежаног
задржавања и усвајања. Један од битних
разлога је и тај , што су ученици по повратку
у своју матичну средину, углавном суочени са
многим социјалним, васпитним, лошим материјалним и другим незадовољавајућим условима
који у значајној мери утичу на неповољан развој укупне дететове личности.
С друге стране, целодневни боравак у школи, поред перманентне едукације и
правилног и континуираног васпитног третмана, задовољава и неке егзистенцијалне аспекте
и потребе наших ученика, у смислу редовне, организоване исхране, редовног одржавања
личне хигијене и једне укупне социјализације кроз разне видове укључивања у непосредно
окружење .
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Сама организација дана у оквиру
целодневне наставе је пажљиво и стручно
осмишљавана.
У првом плану био је ученик, његове
потребе и преостали психо-физички
ресурси.
Кроз центре интересовања сваком
нашем ученику пружена је прилика да се
оствари и у складу са својим потребама и
интересовањима, изрази.
Преко спонтаних игара и разноврсних тема
у оквиру креативних радионица (музичка,
ликовна, драмска, рецитаторска....) и
центара интересовања (Центар језичке културе и стваралаштва, Центар еколошких и
хуманитарних активности, Центар креативних и производних активноси...), наши ученици
по принципу потпуне слободе избора и добровољности, успешно изражавају своје скривене
потенцијале.
Овако осмишљена организација рада, при чему се имало у виду интензивирање
школских садржаја, обнављање стечених знања кроз савремен и прилагођен програм
целодневне наставе, у великој мери су поспешени образовно-васпитни ефекти рада са
популацијом која се образује и васпитава у Основној школи “Бошко Буха”.
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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
У школи постоје пет васпитних група продуженог боравка којима су обухваћени
ученици од петог до осмог разреда.
Циљ ових васпитних група је стварање услова да ученици у целини задовоље потребу
за изражавањем и комуникацијом, пробуде интересовања, усаврше вештине и повећају обим
и квалитет знања. Највећа пажња се обраћа на потребе ученика, како би лакше развили
своје могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности путем уметности,
спорта, музике, језика.
Рад у продуженом боравку одвија се по програму који обухвата васпитање и
социјализацију ученика, помагање у учењу и раду,
стицање радних и хигијенских навика, предузимање
превентивних мера ради очувања здравља ученика,
организовање и реализовање активности ученика
током слободног времена.
Поред редовних активности (корепетиција
градива, израда домаћих задатака,
васпитнообразовног и радног васпитања) остварује
се сарадња са широм локалном заједницом кроз
креативне, драмске и спортске радионице и
пројекте.
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Током школске године, ученици који похађају продужени боравак посећују изложбе,
представе, радионице и приредбе које се одржавају ван школе.
У оквиру редовних активности деца у продуженом боравку имају  активан, пасиван
одмор и ручак.
У продуженом боравку ученицима се прилагођавају садржаји, облици рада, методе
и средства васпитно-образовног рада са степеном усвојеног знања и индивидуалним
могућностима ученика. Да би овај процес био успешнији наставници користе наставне и
васпитне облике и методе рада које стимулишу ученика на активност и самосталност при
решавању проблема. Зато продужени боравак ученицима више од учења. Овде се опушта,
машта, игра, разговара, дружи и мисли.

Овде се опушта, машта, игра, разговара, дружи и мисли...

25

ОШ ”Бошко Буха” - 50 година рада

Одељење за децу са потешкоћама из спектра аутизма
Одељење за децу са потешкоћама из спектра
аутизма основано је 2007. године. Сврха оваквог
одељења је да на одговарајући начин подучава, води
и помаже детету да развије веома важне социјалне,
комуникативне вештине и вештине играња које ће
обезбедити базу за даље учење.
Учионица у којој се настава изводи омогућава
мирно и структуирано окружење. Наставна средства
прилагођена су специфичним потребама ученика и
омогућавају постизање већег степена независности и
олакшавају извршавање задатака.
Инклузивни модул у настави спроводи се од
2011. године. Први циклус основног образовања
подразумева целодневну и индивидуалну наставу
наставу, а други циклус основног образовања
подразумева разредно-предметну и индивидуалну
наставу. Ученици су укључени у све школске
активности (секције, ученички парламент, припрема
приредби...).
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Индивидуални третман подразумева рад ученика са соматопедом, логопедом и
реедукатором психомоторике.  Сваки третман подразумева процену ученика и справљање
индивидуалног плана по коме ће ученици касније радити.
Ученицима је на располагању и сензорна соба у којој се обављају индивидуални
третмани, као и рачунарски центар.
У сарадњи са Републичким удружењем Србије за помоћ особама са аутизмом
родитељима је омогућена размена идеја и искустава, са стручњацима и другим родитељима,
како би успешно разумели комплексне потребе деце са аутизмом и помогли им у стицању
нових знања и вештина.
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Развојна одељења Основних школа
“Вељко Дугошевић“ и “Илија Гарашанин“
Развојно одељење представља облик индивидуализиране наставе из предмета Српски
језик и Математика као и групну подршку из предмета Психомоторних и Логопедских вежби.
Одељење је почело са радом у ОШ “Вељко Дугошевић“ од 2002/2003. шк. год., а у ОШ
“Илија Гарашанин“ од 2004/2005. шк.год.
У развојно одељење иду ученици из нижих разреда редовне школе којима је потребна
индивидуализирана подршка из математике и српског језика и ученици који раде по ИОП –у
из српског језика и математике.
Настава у развојном одељењу се одвија у исто време као и настава у редовном одељењу.
Подршка подразумева три или пет часова из предмета Српски језик и Математика у току
радне недеље. Дефектолози у развојним одељењима пружају деци додатну подршку и
кроз групно извођење психомоторних и логопедских вежби, три или четири часа у току
радне недеље. Ослањајући се на њихове јаке стране и интересовања дефектолози помажу
ученицима да превазиђу потешкоће које имају.
Дефектолози који раде у развојним одељењима помажу редовним наставницима у
изради ИОП-а за ученике који иду у развојно одељење као и у њиховој реализацији.
Улога дефектолога у развојним одељењима се огледа кроз спровођење васпитно
образовног, корективног и превентивног рада који се реализује кроз извођење наставе из
поменутих предмета. Дефектолози који раде у развојним одељењима представљају веома
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важну карику у целом тиму који ради на пружању свестране помоћи како детету тако и
родитељима. У том циљу они тесно сарађују са учитељима, школским тимом, социјалним,
здравственим и другим службама.
Реализација наставних садржаја у развојним одељењима представља један од видова
сарадње специјалне и редовне школе, која има за циљ да наше ученике интегрише у
редовне друштвене токове и да их учини равноправним члановима нашег друштва.
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ТИМ ЗА СТРУЧНУ ПОДРШКУ РЕДОВНИМ ШКОЛАМА
Тима за подршку представља посебан облик
рада кроз који се пружа организована стручна
подршка дефектолога образовању ученика са
сметњама у развоју и специфичним развојним
поремећајима у редовним школама.
Циљ рада дефектолога је превенција и
корекција (отклањање или ублажавање) сметњи
и поремећаја у развоју код ученика у области
моторичког и когнитивног функционисања, говорнојезичког развоја, интерперсоналне комуникације
и социјалних интеракција и подстицање развоја
одређених психичких и физичких функција на којима се заснива образовно – васпитни рад.
Остварује се директном подршком:
1. ученицима са сметњама и специфичним развојним поремећајима у редовном
образовно-васпитном систему кроз саветодавно - инструктивни и корективни рад
(индивидуално или у групи),
2. наставницима и стручним сарадницима у редовном образовно-васпитном систему
кроз саветодавно – инструктивни рад,
3. родитељима ученика са сметњама и специфичним развојним поремећајима кроз
саветодавно – инструктивни рад,
4. раду стручне службе и Стручног тима за инклузију кроз мултидисциплинарно
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планирање и операционализацију инклузивне
политике у школи.
Корективни рад са ученицима се реализује
кроз два облика:
1. Индивидуална подршка - на
индивидуалном третману са учеником (по потреби
и у пару или у малој групи 2-3 ученика) у циљу
максималног развоја и рехабилитације ученикових
способности. Дефектолошки третман се реализује
према индивидуалном развојном програму,
израђеном на основу дефектолошке процене и опсервације ученика. Ритам и интензитет,
те трајање примене вежби су прилагођени потребама и способностима сваког ученика
појединачно. Ове активности реализују соматопед, олигофренолог и логопед изван редовног
разреда.
2. Подршка у групи је организована кроз радионице ресоцијализације у циљу
превенције поремећаја и корекције понашања, превенције у ризичним породичним
ситуацијама и развоја социјалних вештина. Корективно – превентивни рад је организован
на основу опсервације и процене понашања. Реализује специјални педагог у посебној групи
ван разреда.
3. Тим за подршку постоји у школи од 2010/11. школске године. До сада је обухваћено
више од 300 ученика у 10 основних школа. Наши дефектолози су укључени у рад Стручних
тимова за ИО и Наставничких већа редовних основних школа: „Стеван Синђелић“,„1300
каплара“, „Јелена Ћетковић“, „Деспот Стефан Лазаревић“, „Драгојло Дудић“, „Владислав
Петковић Дис“, „Павле Савић“, „Марија Бурсаћ“, „Иван Горан Ковачић“ и „Браће Јерковић“.
Сарадња је предвиђена Школским развојним плановима.
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УЛОГА ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛИ
Полазак у школу представља велики корак у животу сваког детета, без обзира на
њихову физичку, интелектуалну и емоционалну зрелост.
Физичка и психичка спремност детета за полазак у школу резултат је сложених и
испреплетаних утицаја наслеђа и средине.Цео живот детета до поласка у школу,његов
телесни развој,развој  чула и моторике, развој говора и мишљења, развој појмова и емоција,
развој односа са другом децом и другим људима, сва искуства и сви васпитни утицаји којима
је дете у том периоду било изложено, својеврсна су припрема за почетак школовања.
То је провера дететових интелектуалних, емоционалних и социјалних способности.
С почетком школовања детета мењају се и његове навике, обавезе, одговорности, а те
промене се прихватају лакше или теже у зависности од дотадашњег дететовог развоја и
васпитања, као и од спремности родитеља и установе у коју се укључује, да му у томе
помогну.
Од 1985-86. године психолошка служба је укључена у све области рада школе,
почевши од израде базе података која се тиче свих потребних психолошких карактеристика
ученика ( лист ученика ),  до детектовања и решавања ученичких проблема, а све у
сарадњи са наставницима, родитељима и локалном заједницом.
Врло је важно комплетирати ученичке досијее налазима и мишљењима Интерресорне
комисије,лекарским дијагнозама, дијагнозама психолошких служби, анамнезама о психосоцијалном, социо-економском и културном статусу породице и евентуално протоколима са
психомоторне реедукације за поједине ученике.
Овакав приступ омогућава идентификацију развојног потенцијала сваког ученика на
основу којег се израђују ефикасни индивидуализирани планови рада, прати, проверава и
унапређује њихов рад.
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У школама које образују ученике са сметњама у развоју, па тако и у нашој, све је
више уписаних са психијатријским  поремећајима, честе су појаве асоцијалног понашањеа
и поремећаја навика. Недостатак способности расуђивања и сугестибилност ове популације
доводи до израженије појаве девијантног понашања ,што захтева живу актувност
психолошко-педагошке службе и у први план ставља васпитну улогу школе.
Поред примарне улоге рада са ученицима и наставницима, школски психолог пружа
стручну помођ и подршку родитељима кроз организована саветовалишта за родитеље.
Такође, посебна пажња се посвећује програму професионалне ојентације  и селекције где
школски психолог има кључну улогу, обзиром да је круна рехабилитације професионално
оспособљавање.С тога, на крају другог циклуса основног образовања и васпитања врши
се психолошка анализа и утврђује структура способности, особина личности, мотивациони
и социјални статус, као и интересовање ученика, те се кроз тимску размену мишљења (
психолог, социјални радник, разредни старешина)ученици усмеравају у различите нивое и
врсте занимања.
Овим активностима се и затвара круг деловања психолога у основној школи.
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Рад социјалног радника у школи
Социјални рад у школи је стручна активност
чији је задатак пружање помоћи ученицима који
су се нашли у ситуацији отежаног образовног,
емоционалног и социјалног развоја уопште.
Социјалним радом поспешује се васпитно –
образовно функционисање школе.
Социјални рад интервенише на тачкама
на којима су ученици у интеракцији са својим
окружењем.
Ученици из породица са несређеним породичним односима, емоционално нестабилни и
социјално неприлагођени постају проблем у школи.
Примена социјалног рада долази до изражаја код проблема материјалног положаја
ученика и његове породице, социјалних односа у породици, код сметњи у социјалном
развоју испољеном у виду проблемског понашања, васпитне запуштености, деликвенције и
неуспеха у школи.
Социјални радник у школи индетификује ученике са проблемским понашањем, помаже
родитељима у решавању конфликта и ангажује, по потреби, и друге стручњаке на решавању
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проблема (психолога, разредног старешину,
наставника у боравку...)
Због породичних проблема, васпитне
запуштености, неоправданог изостајања са
наставе, занемаривања, злостављања, крађе,
болести у породици социјални радник школе
сарађује са Центрима за сосијални рад, надлежним
службама у домовима здравља и МУП-у као и са
представницима локалне самоуправе.
Социјално – материјални статус ученика
наше школе је такав да је великом броју ученика и њиховим породицама потребна помоћ
у решавању свакодневних егзистенцијалних проблема. Велики број наших ученика је из
многочланих породица у којим ради само један члан или не ради нико. Деца из таквих
породица оскудевају како у школском прибору тако и у гардероби. Социјални радник школе
стара се да се ученицима омогући бесплатна исхрана, да се прибави школски прибор,
гардероба и обезбеди несметано функционисање школског превоза.
Социјални радник школе у договору са психологом и разредним старешином одлази у
кућне посете породицама са којима није успостављена сарадња, из којих деца нередовно
похађају наставу или ради решавања других проблема који ометајући делују на рад и развој
детета, тј. ученика.
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Рад логопедског одељења
Логопедско одељење у нашој
школи основано је 1965. године и
данас логопедски рад обављају четири
логопеда. Логопедским третманом ,
који је индивидуални, обухваћена
су деца са комбинованим говорним
поремећајима, који обзиром на
своју сложеност захтевају дуг и
систематичан рад. Циљеви и задаци
логопедског рада су да се отклоне
говорни поремећаји који отежавају
вербалну комуникацију, као и
потпомагање говорно-језичког развоја,
када је исти испод нивоа и стандарда
за одговарајући узраст детета.
Васпитно-образовни задаци су:
• да се развију говорно-језичке способности до одговарајућег нивоа, које ће у
границама психофизичких могућности ученика омогућити остваривање циљева и задатака
основног васпитања и образовања;
• да се помоћу говора ученици социјализују и оспособљавају за свакодневни живот и
рад;
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• да се отклоне блажи и тежи
облици говорних поремећаја који
представљају сметњу успешној говорној
комуникацији у школи и ван ње;
• да се подизањем квалитета
вербалног и невербалног изражавања
ученика развија језичко-мисаона основа
за говор и опште изражавање ученика;
• да се пружи непосредна помоћ
породици и тиме допринесе разумевању
проблема и правилном односу према
детету.
Деца су веома мотивисана и радо
долазе на логопедске вежбе, чему
доприноси велика стручност и радно
искуство сва четири логопеда у нашој
школи.
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ПРЕВЕНТИВНО- КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ И ИГРЕ
Од школске1993/1994.године уведене су превентивно-корективне вежбе и игре. У
школи ради 3 соматопеда. Рехабилитациони модел у клиничкој соматопедији има условно
два аспекта. Један се односи на третман моторних а други на тетман когнитивних дефицита
који у социјалној средини изазивају дисфункцију особе као јединствене
био-психосоцијалне целине.
Третман превентивно-корективних вежби и
игара намењен је ученицима са дефицитом у
моторном и когнитивном функционисању који
их ометају у активном и успешном обављању
школских активности.
Рехабилитациони модел подразумева
интеграцију моторних и когнитивних
функција, по хијерархији, уз примену
процедура где моторно ангажовање изазива
позитивне когнитивне ефекте и обрнуто.
Моторна дисфункција онемогућава
ученике у стицању искустава и знања до
којих се може доћи једино кроз моторну акцију а на којима се даље надограђују више
когнитивне функције. Негативан утицај менталне ретардације огледа се у неспособности
ученика да осмисли циљ, затим когнитивно подупру планирање, контролу и извођење
моторних активности.
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Циљ рада је превенција и корекција поремећаја моторичког функционисања
(узрокованих проблемима у одржавању постуралног става, оштећењима локомоторног
апарата, оштећењима ЦНС-а и ПНС-а, хроничним болестима, поремећајима психомоторике
и дисхармоничним развојем) и подстицање развоја моторичких и когнитивних функција, а
тиме и правилног општег развоја ученика.
Према детаљно процењеним способностима ученика и врсти деформитета, након
опсервационог периода израђује се индивидуални план и развојни програм. Ритам,
интензитет и трајање примене вежби прилагођени су потребама и спососбностима сваког
ученика појединачно.
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Реедукација психомоторике
Психомоторна реедукација-начин
реедукације,превежбавања искуства детета која су
настала услед дисхармоничног развоја структура
психомоторног спрега или његових функција,или која
су настала услед декомпензацује функција унутар
психомоторног спрега чиме се битно мења доживљај
властитог постојања у свету и социјалној групи.
Дисхармонични односи унутар психомоторног спрега
чине да се стичу неприкладна, нејасна искуства о себи,
о својим односима у простору, времену, и са другима.
Тако се заснива неприкладан облик понашања, нејасно
уочавање квалитета света у којем јесмо.
Реедукација психомоторике користи покрет као
сензомоторну и психомоторну активност којом се сада
рекапитулише цео развојни ток односа према себи, према
другима, који се обликовао током сензомоторног и касније
психомоторног односа између детета и света. Реедукација
психомоторике је метод који се користи за подстицање
психосоцијалног развоја при третману поремећаја, као
и у рехабилитацији успорености или дисхармоничности
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сазревања сазнајних функција. Покрет се користи ради деловања на психичке структуре и
функције а не ради увежбавања јачања и улепшавања соматских структура и функција које
се ту користе.
Од школске 1993./94.године, у школи се у оквиру обавезних ваннаставних активности
спроводи индивидуални третман психомоторне реедукације за ученике од првог до осмог
разреда.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Школа има богат опсег ваннаставних активности.
Деца су мотивисана и укључена у рад различитих
секција и такмичења које својим активностима
подстицајно утичу на развој ученика. Укључивање у
активности Пријатеља деце и Дечијег културног центра
је такође показало значајне резултате. Велику вредност
имају и часови допунске наставе који су засновани на
савременим компензационим програмима.
У месној заједници “Липов лад” а у организацији
“Пријатељи деце Звездара” организују се сваке године
разне радионице.
Општина Звездара ораганизује програме за сву децу
основно школског узраста. Испред Општине Звездара
у оквиру “Дана европске баштине” а у организацији
ЈП Градске пијаце и Општине Звездара организован
је програм “Београду на дар” намењен деци основно
школског узраста
Ученици наше школе учествују и у разним
акцијама и манифестацијама и често су радо виђени
гости у другим школама.
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У оквиру “Дечије недеље” ученици посећују разне манифестације. Од ваннаставних
активности треба издвојити и редовне посете Природњачком музеју у оквиру Еколошке
секције.
Посете позориштима и музичким школама су такође део ваннаставних активности
ученика наше школе, као и разна такмичења и изложбе.
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Мултимедијална учионица
Готово да нема подручја у којем се не
користи компјутерска технологија. Иако се
некад дешава супротно, намера је одувек
била да се технологија прилагоди човеку,
а не обратно. Нове технологије данас се
прилагођавају и онима који имају посебне
потребе.
Деца са сметњама у развоју могу да
постигну много више него што се од њих
очекује ако им је на располагању примерена
компјутерска технологија и занимљив
едукативни софтвер. Утврђено је и да деца
са посебним потребама углавном имају
способност да дуго задрже информације,
уколико их сматрају значајним.
Компјутерска технологија омогућује интерактивне апликације, наспрам
једнодимензионалних вежбанки. Деца са одушевљењем прихватају нови начин учења.
Кроз игру, на деци интересантан и забаван начин, развија се њихова перцепција и фина
моторика. Успоставља се координација покрета са усмереном пажњом на дешавања
на екрану. Деца брже, лакше и на занимљив начин усвајају појмове боја и облика.
Резултати говоре и да стрпљивост потребна за долазак до завршетка игре повећава дечју
концентрацију. Приметно су побољшане перцепција и пажња деце и за друге активности.
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Такође, коришћење компјутера допринело је
смањењу сувишне енергије код хиперактивне деце.
Резултати који се постижу применом
рачунарске технологије у раду с децом са посебним
потребама су значајни и не смеју се занемарити,
већ треба радити на њиховом даљем развоју.
Школа поседује мултимедијалну учионицу
која је опремљења рачунарима, пројектором,
пројекционим платном и телевизором.
Ученици се у дигиталном кабинету упознавају са
основама рада на рачунару, могућностима примене рачунара и начинима долажења до
информација у савременом информатичком свету.
Ученицима је омогућено да подесе свој рачунар према својим визуелним, слушним,
когнитивним, говорним и потребама спретности руку. Да би била приступачна, технологија
мора бити довољно флексибилна како би одговорила на потребе и склоности различитих
особа са различитим способностима. У њој се могу изводити часови из различитих наставних
предмета. Примена мултимедијалног приступа омогућава наставницима успешније и
квалитетније извођење наставе, а ученицима формирање јаснијих представа и појмова.
Овакав вид наставе значајно олакшава процес учења и усвајања нових садржаја.
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СЕНЗОРНА СОБА
Сензорна соба као посебно опремљена просторија у
школи постоји од 2011.године. У овој интерактивној соби
ученик се у контролисаним условима и под стручним вођењем
дефектолога доводи у ситуацију слободног експериментисања,
истраживања, игре, бирајући стимулусе који одговарају
његовим тренутним потребама.
Терапија у сензорној соби је помоћни третман код деце
са развојним сметњама са циљем да се стабилизује и подстиче
емоционални развој и адаптивно понашање.
Соба је опремљена меканим облогама на зидовима и
поду. Садржи комплет опреме различитих елемената, предмета,
средстава, материјала која изазивају сензорне подражаје.
Дефектолог контролише опрему у соби, комбинује и дозира
стимулусе за свако чуло, прилагођава их индивидуалним
карактеристикама сваког ученика.
У сензорној соби се спроводи перцептивно – моторичка стимулација три система:
вестибуларног, проприоцептивног и тактилног, а прате их аудитивни, визуелни и
олфактивни (музикотерапија, ароматерапија, колоритерапија) као саставни део третмана.
Специфичним техникама и стратегијама соматопед пружа помоћ ученику да учи кроз
конкретну активност, манипулишући и играјући се, задовољно долазећи до интеграције
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и коришћења сензорних информација, корекције
постојећих потешкоћа и ограничења, новог учења.
Спроводи се најчешће индивидуално (терапеут са
учеником) или, када је важан социјални елемент,
два терапеута или више деце са терапеутом. Боравак
у сензорној соби најчешће траје 15 до 25 минута, у
зависности од дететовог расположења и реаговања.
Терапија у сензорној соби се планира на
основу детектованих тешкоћа ученика и у складу са
индивидуалним образовним планом, а програмира
се на основу опсервације и процене индивидуалне
перцептивно – моторичке организације сваког ученика.
Терапија у сензорној соби намењена је свим
ученицима школе независно од врсте поремећаја, али је
отворена и за децу типичне популације која имају проблем
са сензорном интеграцијом.
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РАДИОНИЦЕ
У току школске 2003.године, у сарадњи са друштвом МНРО, Стари град, у нашој
школи организоване су радионице за наше ученике и ученике који нису обухваћени даљим
школовањем, чланови друштва, као жеља да се прате савремене реформе образовања.
Рад се састојао из обнављања знања из разних области, значајних за свеобухватну
социјализацију, практичних активности значајних за свкодневни живот: прање, пеглање и
шивење. Материјал потребан за реализацију рада за тај период обезбедила је фондација
ЊКВ Принцеза Катарина.
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Влада Јапана је у марту 2006.год. уручила
значајну донацију нашој школи за модернизацију
рада и услова за рад. Купљене су машине за шивење,
прање, пеглање и сушење веша. У радионицама
ученици се према интересовањима и способностима
обучавају за рад уз помоћ наставника који учествују
у планирању и вођењу секција школе: текстилна,
ликовна и еколошка секција.
Сваком ученику се поклања посебна пажња,
развијају се индивидуалне способности, креативност
и машта. Свако дете у оквиру групне активности
оспособљава се за коришћење прибора и техника
примерених његовим личним способностима и
интресовњима. Негује се здрав однос према раду,
стиче самопоуздање, сигурност, припадност групи
и друштву, негује народна традиција кроз стицање
знања и вештина у старим занатима као што су
шивење, штрикање, вез, ткање, прављење производа
од глине, рециклираног папира и картона. Своје
радове и производе ученици излажу у холу школе и
многобројним тематским изложбама у граду
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ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Еколошка секција, која у школи постоји од 1996. године  даје лепоту и дух нашем  животном
простору.
Развијајући љубав према природи и очувању животне средине, учи нас како да живимо у
складу са њом.
Заливање украсних биљака које смо сами посадили и размножили, представља свакодневну
активност.
Фонтана, постављена у школском
холу нам представља посебну
радост, као и одржавање
акваријума и храњење рибица
у коме нам несебично помажу и
родитељи наших ученика.
Не ретко смо и иницијатори
сакупљанја секундарних сировина,
а у оквиру ових акција учешће
узимају сви ученици и запослени у
Основној школи „ Бошко Буха „
Активно развијамо код ученика
сопствени осећај за лепо и ствара
се критичко мишљење према
загађивачима животне средине.
„ Ми ову планету нисмо наследили од наших очева, већ смо је позајмили од наших унука“.
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Ликовна секција, успешним радом, прати и
обележава важне догађаје у школи, ужој и широј
друштвеној и природној средини. Кроз радионице:
глине, рециклаже, мозаика, сликања ученици се
упознају са различитим ликовним техникама и
материјалима за рад.
Успешни радови излажу се у Педагошком
музеју, разним галеријама, продајним изложбама.
Сваке године на Калемегдану, чланови ликовне
секције учествују на Јавном часу цртања. Своје
радове излажу на традиционалним Ускршњим
изложбама у Звезданом гају, испред храма Светог Саве и цркве Светог Марка и редовно су
награђивани.
Чланови секције организују Јавни час цртањ, у школи, а заједно са ученицима других
школа и Друштава за ппомоћ особама ометених у развоју.
Чланови секције сарађују са Природњачким музејом, Пријатељи Деце Звездаре који
организују, изузетно посећене продајне изложбе ученичких радова.
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ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА
У оквиру наставе техничког образовања формиране су секције
-

Млади техничар
Текстилна секција
Саобраћајна секција
Шаховска секција

У раду секција учествују ученици од  V- VIII разреда.
Кроз рад, игру и дружење у посебно опремљним учионицама постижу се изузетни
резултати. Сваке године се наши ученици припремају за изложбу својих радова поводом
Дана школе и у организацији Друштва дефектолога
Београда у Педагошком музеју. Осим тога, радови
наших ученика се излагани и у Манаковој кући,
Дипломатском клубе, Дечијем културном центру,
Осмомартовским базарима, Новогодишњим и
Ускршњим продајним изложбама, као и на свим
манифестацијама у организацији уже и шире
друштвене заједнице.
У холу Велике сале Дома војске постављена
је велика изложба радова ученика наше школе у
тарајању од пет радних дана.
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Секција „ Млади техничар „,учествује на свим такмичењима у организацији Градске
општине Звездара, Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту,као и на разним
републичким смотрама ученичког стваралаштва а која се тичу ученика са сметњама у
интелектуалном развоју.
Сваке године се у просторијама Старог дифа организују шаховски турнири, а нашу
школу увек представљају две екипе, углавном успешно, јер су добитници великог броја
медаља што у појединачном, што у екипном пласману.
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ТЕКСТИЛНА СЕКЦИЈА
У оквиру наставе техичког образовања ученици
су стицали интересовања, основна знања и вештине
за обраду текстила која су се развила у потребу за
формирање текстилне секције.
Ученици се добровољно укључују у рад
секције. Радо и редовно учествују у активностима.
Током године се упознају са различитим
материјалима, техникама и алатима за израду планираних предмета. У раду полазимо од
jедне од идеја Валдорф педагогије да дете треба да развија своје менталне али и духовне
капацитете кроз развијање осећаја заједништва и уметнички рад. У групној изради и
активности свако дете има свој задатак примерен његовим способностима и личним
афинитетима, који се даље продубљују и истражују, развија креативност, машту, фину
моторичку и манипулативну спретност, стбилизује пажњу.
Чланови секције израђују предмете које имају практичну и употребну вредност и могу
се користити у свакодневном животу и активно учествују у планирању и изради употребних
предмета у складу са својим способностима и интересовањима. Своје радове излажу у
холу школе и тематским изложбама у граду: Педагошки, Природњачки музеј, изложба у
Звезданом гају и могим другим изложбама и манифестацијама. На изложби “У сусрет Ускрсу“,
заједнички рад са члановима ликовне секције је освојио треће место.
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ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА
Луткарска секција почела је са радом у
школској 2001/2002. години. Ученици су учествовали
у изради лутака и извођењу луткарских представа :
“Петар и школска правила” и “Буквар дечијих права”.
Ове представе су презентовале нашу школи на
Смотрама СОШ-а и на Лутка фесту у Новом саду,као
и на  9. смотри луткарског стваралаштва У Дечијем
културном центру.
Лутке из наших представа су изложене у
школском холу, Библиотеци “Бранко Миљковић” на
Звездари и у галерији Дечијег културнок центра и
Кафе галерији “Кула”.
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СПОРТСКА СЕКЦИЈА
Физичка активност ученика школског узраста веома је
важна за њихов психофизички развој. Овакве активности
ученици наше школе упражњавају кроз часове редовне
наставе физичког васпитања и кроз часове спортске
секције.
Рад спортске секције наше школе остварује се кроз
спортове : фудбал, кошарка, стони тенис и атлетика,
из којих се и организују такмичења на регионалном
и државном. Спортска секција обухвата ученике од
петог до осмог разреда а и млађе у складу са њиховим могућностима и индивидуалним
способностима.
Екипе наше школе, како дечака тако и девојчица, учествују на регоналним и државним
такмичењима, на којима су остварили запажене резултате, у појединачним конкуренцијама и
екипно а и у укупном пласману школа. Активности спортске секције одвијају се на теренима
школског дворишта и у школској сали за физичко васпитање.
Кроз ангажовање у спортској секцији ученици задовољавају потребе за кретањем,
физичком активношћу, остварују позитивну социјалну интеракцију кроз учешће на школском
и другим такмичењима.
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САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА
Једна од успешнијих и омиљених
секција ученика је саобраћајна секција.
У њој ученици осим што се упознају са
саобраћајним прописима, саобраћајним
знацима и понашању у саобраћају,
активно учествују као возачи бицикла.
Велики број ученика је управо
у нашем школском дворишту, тј. на
полигону научило да вози бицикло а
затим им је то постао начин рекреације
или тако проводе већи део свог слободног
времена.
Дуги низ година учествујемо у такмичењу “Шта знаш о саобраћају” где су наши
ученици углавном освајали водећа места. У секцију је укључен велики број ученика а број
бицикала које школа поседује је ограничен, тј. своди се на донацију породице Карађорђевиц
од пре десет година, тако да нам је неопходно како обновити тако и повећати број бицикала
и додатне опреме како би смо били још успешнији и приступачнији свим ученицима.
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ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКА
Доказано је да се свако дете, па и
са сметњама у развоју, у ваннаставним
активностима потврђује као стваралац,
а кроз емотивну ангажованост у драми драмској секцији, показује боље успехе
у учењу, памћењу и социјализацији,
стичући способност флексибилне и
отворене комуникације.
Драмска секција насе сколе окупља
сву децу расположену за дружење и
боравак на сцени. Чак, и, они, мало
стидљивији, кад виде своје другаре како
добијају аплаузе, пожеле да се и они укључе, што им, наравно, буде и омогућено.
Секција учествује у многобројним културним активностима и обележавању свих школских
прослава.
Учествује и на културним манифестацијама изван школе. Наша “глумачка” дружина се
радо одазива свим позивима, од Општине Звездара, Скупштине града, дечијих позоришта,
свуда где нас са срцем зову, да нашим, скромним, доприносом и пригодним програмом
заједнички обележимо различите догађаје.
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Литерарна секција
Шароликост и богатство садржаја у школи
не би се могло дочарати, а да се не осврнемо и
на многобројне ваннаставне активности. У њих се
ученици радо укључују и масимално испољавају
своје најлепше и најпозитивније особине, а према
способностима исказују своју креативност. Рад
ваннаставних активности посебно је приметан
приликом организовања великих школских
манифестација и акција.
Литерарна секција окупља ученике свих разреда наше школе. Планом рада обухваћене
су теме занимљиве ученицима, али и које су актуелне за период у којем се реализују. Неке
од њих су: јесен, мој град, наша школа, новогодишње чаролије, зима, породична славља,
лик мајке у књижевним делима, пролеће, другарство, лето. Методе рада су: литерарне
игре, изражајно читање, активно слушање и дискусија, игрокази, квиз, преписивање и
илустровање одабраних текстова, посете библиотеци, поставке изложби (тематски панои).
Циљеви секције су пре свега развојни и
обухватају развијање вербалних (логичких, реторичких,
комуникационих) способности ученика коришћењем разних
медија. Кроз овакав вид наставе доприноси се унапређењу
језичких способности ученика, говорне продукције,
способности логичког закључивања и слободног изражавања
мисли и идеја.
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ХОР И ОРКЕСТАР
У нашој школи постоје два хора, хор у који су укључени ученици виших разреда и хор
ученика млађих разреда.
Оба хора учествују у свим манифестацијама и свим прославама школе,а  хор виших
разреда и на манифестацијама у оквиру уже и шире друштвене заједнице.
Ученици наше школе
су сами израдили ударачке
инструменте и оформили
оркестар удараљки. Накнадно
су купљени многи инструменти,
али наш оркестар фаворизује
самостално израђене
инструменте на које смо веома
поносни.
Дуго година наша школа је
била домаћин Смотре културно
забавних активности школа које
образују ученике са сметњама,
почевши од 1977. године.
Успешан рад музичке секције,
хора и оркестра, огледао се у
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томе што су наше тачке скоро сваке
године одлазиле на градско такмичење ,
а понекад и на републичко.
О успесима музичке секције,
не ретко су писали штампани медији,
а презентацију свог успешног рада
имали смо прилику да у више наврата
преставимо и у електронским медијима.
Најзаслужнији човек за афирмацију
рада школе и успехе музичке секције је
свакако, дефектолог и музички педагог
Габриела Галер, која је себи својственом
спретношћу улазила у срж и биће сваког члана секције и из њега извлачила максимум.
За успешан рад са хором и оркестром, као и за укупан допринос на пољу дефектологије,
дипломирани дефектолог Габриела Галер је 1995, године добила повељу „ Миодраг Матић“ ,
највеће дефектолошко признање код нас.
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РИТМИЧКА СЕКЦИЈА
Деца и омладина коју наша школа
образује и васпитава радо и успешно
учествују у активностима ритмичке
секције. Како већина деце наше школе
испољава склоност склоност према
музици, ритму и песми секција има велики
број чланова.За сваку приредбу спрема
се нова тачка у којој учествује нова група
деце. На тај начин омогућено је сваком
ученику да јавно наступа, што и јесте
један од циљева секције.
Покрет је основни вид изражавања у
ритмичкој секцији. Покрет који је у функцији
сазнавања и оживљавања осећајног живота је
један начин комуникације са децом. Ова врста
комуникације која се остварује преко тела и
покрета је доживљај који траје. Пеко покрета се
изражавају се права осећања, потребе, немири
и задовољства и сазнаје квалитет властитог
постојања.
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Музика-откривање више од све мудрости и
филозофије-оплемењује и усрећује човека и развија
у њему љубав не само према лепом него и према
заједници (Лудвиг Ван Бетовен), још један вид
комуникације са децом у овој секцији.
На часовима ритмичке секције ученици спознају
могућности свог тела, латерализованост свог тела и
простора, стичу способност оријентације у простору,
координације покрета, да се изражавају покретом и
разумеју покрет других људи, развија се осећај за
ритам, подиже самопоуздање и креативност.
Први кораци су често тешки, али љубав према музици и игри чине да се уз повећане напоре
савладају и потом усвоје чак и релативно тешке кореографије. Учествовање на приредбама,
аплаузи родитеља и публике, наставника и другова су најлепша награда за уложени труд.
Наша школа је годинама била домаћин и организатор Смотре радова специјалних
школа Београда, од 1977.године, и данас смо активни учесници. Своје кореографије и
игру ученици представљају и даље на бројним школским и другим приредбама у широј
друштвеној заједници, у дому Народне скупштине Србије, Општини Звездара, и школама
ужег и ширег окружења.
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Креативно коришћење слободног времена
- развој ваннаставних активности, програма и услуга
Школа непрестано уводи нове садржаје у понуду свога рада, чинећи га занимљивијим
и свеобухватнијим за све ученике. У жељи да прошири спектар услуга, у Школи је основано
Удружење ‘’Без брига - без граница’’, чији је основни циљ подршка Школи за проналажење
нових партнера у реализацији иновативних пројеката. У очекивању првог самосталног
пројекта, реализујемо пројекте у партнерству са другим удружењима. То Школу сврстава у
једну од престижнијих ове врсте у окружењу и још једном потврђује право значење да смо
‘’мала школа великог срца’’.
У складу са стратешким правцима Локалног плана акције за децу на територији
Београда управо се подржава вишесекторска сарадња, у циљу унапређења инклузивне
праксе и културе, развоја капацитета институција у образовном систему, поштујући
холистички и интегративни приступ у задовољавању образовних потреба деце са сметњама
у развоју.
‘’Удружење за едукацију и подршку група и појединаца’’ нам је било партнер у
реализацији  пројекта – Увођење нових ваннаставних активности, програма и услуга. Циљ
пројекта је обогатитит понуду ваннаставних активности за подстицај креативног слободног
времена ученика, стицања животних вештина и целокупног развоја личних потенцијала.
Пројектне активности намењене ученицима са сметњама у развоју реализоване су кроз
различите интерактивне радионице и манифестације у току школске године и током зимског
и летњег распуста, у циљу подстицања личних потенцијала и социјалне инклузије. Концепт
ваннаставних садржаја значи вршњачко дружење и садржај различит од уобичајеног
школског и породичног живота.
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Активности за подршку родитељима деце са
сметњама у развоју осмишљене су кроз ‘’предах
услугу’’ и саветодавни рад са родитељима, у
циљу очувања функционалности и интегритета
породице. У Школи је функционално опремљена
просторија за реализацију ове услуге.
Током летњег распуста организоване су
инклузивне радионице различитих садржаја
са циљем подстицања психо-моторног
развоја ученика са сметњама у развоју,
развоја способности ликовног изражавања
и стваралаштва, социјализације, самопомоћи, говора и комуникације. Улоге радионичара
су биле поверене наставницима Школе између осталог и као вид стручног усавршавања и
усвајања иновативних облика рада. Деца су научила да примењују нове технике рада, да
користе различите материјале и средства за рад ради добијања готових производа одређене
естетске или употребне вредности, да припремају једноставне оброке и да задовољавају
своје потребе, интересовања и жеље кроз дружење са вршњацима. Резултати обављене
евалуације су показали не само задовољство и одушевљење деце, већ и родитеља које
Школа третира као равноправне партнере у спровођењу инклузивне праксе.
Позитивна искуства у реализацији пројекта и изузетна сарадња са партнером
на пројекту, мотив су за проналажење нових партнера  и израду и реализацију нових
пројеката, а са циљем проширивања услуга Школе и учвршћивања њене позиције на
локалном и глобалном нивоу.
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„ПЕТАК ИЗУЗЕТАК“
СМОТРА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ЗА ДЕЦУ
Прва смотра је одржана октобра 2001. године и
до данас је одржано око 90 представа са приближно
800 извођача.
Ова смотра културно – забавних активности је
једна од највећих манифестација за децу, како по
дужини трајања смотре, тако и по броју иѕвођача.
Посебну захвалност изражавамо књижевницима,
песницима децје поезије, глумцима, естрадним
уметницима, аниматорима који су се увек радо
одазивали на наше позиве и без којих ова
манифестација не би ни постојала.
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Дугачак је списак оних који су дали свој допринос у реализацији ове манифестације,
стога ће фотографије њихових наступа рећи више од хиљаду речи.
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РАДНИЦИ ШКОЛЕ ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС
Редни
број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Занимање

Запослен од – до

Дефектолог

1963-1974

1.

АНТИЋ ВЛАДИСЛАВ

2.

ВУЛОВИЋ ВЛАДИСЛАВА

Дипл.дефектолог

1963-1980

3.

ЈОВАНОВИЋ НАДЕЖДА

Дефектолог

1963-1975

4.

ЈОСИПОВИЋ ЗАГОРКА

Дефектолог

1963-1965

5.

КАРАПЕШИЋ МАРА

Дефектолог

1963-1979

6.

КОЗОБАРИЋ ДАРИНКА

Дефектолог

1963-1981

7.

МАКСИМОВИЋ ЗОРИЦА

Дефектолог

1963-1968

8.

ТАТИЋ НАДА

Дефектолог

1963-1978

9.

ПОПОВИЋ НАДЕЖДА

Дипл.дефектолог

1963-1992

10.

ПЕТРОВИЋ ДРАГА

Дипл.дефектолог

1963-1996

11.

СПАСОЈЕВИЋ НАДЕЖДА

12.

МИЛИЋЕВИЋ ТОМОСЛАВ

13.

АНТОНОВИЋ НАДЕЖДА

Дефектолог

1963-1982

Дипл.дефектолог

1963-1998

Дефектолог

1963-1995

14.

ПЛЕСКОЊИЋ МИРОСЛАВ

Дипл.дефектолог

1963-1981

15.

ЧАКАН ЈЕЛЕНА

Дипл.дефектолог

1963-1980

16.

КОВАЧЕВИЋ ВЕРА

Чистачица

1964-1971

17.

ДЕНИЋ НАДЕЖДА

Чистачица

1964-1970

18.

СТЕФАНОВИЋ ДРАГУТИН

Дефектолог

1964-1982

19.

ЂОНОВИЋ РОКСАНДА

Дефектолог

1964-1975

20.

ТРИФУНОВ РИСТА

Дипл.дефектолог

1964-2002

21.

ЈОНЧИЋ ПРЕДРАГ

Учитељ

1964-1973

22.

ДИВЈАК МИЛЕВА

Дипл.дефектолог

1965-1996
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23.

ШКРБИЋ ЈОВИЋ МАРА

24.

СТАМЕНКОВИЋ РАДМИЛА

25.

МИРКОВИЋ МИЛИЦА

26.

БРДАР СИМО

Дипл.дефектолог

1966-1992

Дефектолог

1968-1997

Дипл.дефектолог

1969-1996

Проф.ликовног

1968-1988

27.

СТЕВАНОВИЋ МИЛОМИРКА

Чистачица

1970-1987

28.

ПЕТРОВИЋ-ШОШКИЋ СЛАВКА

Чистачица

1970-1974

29.

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН

Домар

1970-1991

30.

ЈОВАНОВИЋ ЖИВАНА

Чистачица

1970-1991

31.

АРСЕНИЈЕВИЋ МИЛЕНА

Дипл.дефектолог

1970-1987

32.

ВУЧИЋЕВИЋ МАРТИНОВИЋ ЉИЉАНА

Дипл.дефектолог

1970-1989

33.

МИТИЋ БОЖИДАРКА

34.

КОНСТАДИНОВИЋ МИЛУН

Дефектолог

1970-1996

Ложач

1970-1984

35.

МАНДИЋ РАДОВАН

Дипл.дефектолог

1971-2001

36.

ДАЦИЈАР КОВИЉКА

Рачунополагач

1971-1996

37.

ГОСИЋ НАДА

Дефектолог

1971-2005

38.

БОЈАНИЋ БОЖИДАР

Дипл.дефектолог

1971-1981

39.

СТАНКОВИЋ НАТАЛИЈА

Чистачица

1971-1995

40.

ЋЕМАЛОВИЋ НИВЕС

Дефектолог

1971-2005

41.

ЦВИЈИЋ САВКА

Чистачица

1972-1987

42.

ИЛИЋ БИСЕРКА

Дипл.дефектолог

1972-2005

43.

МАРИНКОВ РУЖИЦА

Дефектолог

1972-2005

44.

ТОМОВИЋ ЉИЉАНА

Дипл.дефектолог

1972-2001

45.

МИЋИЋ МИРОСЛАВА

Дефектолог

1972-2005

46.

ГАЛЕР ГАБРИЕЛА

Дипл.дефектолог

1973-2005

47.

СТАНИСАВЉЕВИЋ СВЕТОЗАР

Секретар

1974-1986

48.

ПАВЛОВИЋ ВЕРА

Чистачица

1974-1994

49.

СТАНИСАВЉЕВИЋ НАДЕЖДА

Чистачица

1973-1995
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50.

ЖИВКОВИЋ МИРЈАНА

Дипл.дефектолог

1976-2000

51.

ЈОВАНОВИЋ СТАНКА

Логопед

1976-1995

52.

МИЉКОВИЋ СЛАВИЦА

Социјани радник

1978-2005

53.

ТРИПКОВИЋ ВУЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА

Психолог

1978-1999

54.

СПАСИЋ МИРОСЛАВА

Дипл.дефектолог

1981-1999

55.

ЂУРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА

Дипл.дефектолог

1982-данас

56.

ИВАНИШЕВИЋ СТОЈАН

Дипл.дефектолог

1986-данас

57.

МИРКОВИЋ ВЕСНА

Дипл.дефектолог

1986-1990

58.

ГАЛИЋ РАДИЦА

Секретар

1986-1986

59.

ГРУБИЋ СТОЈАНКА

Секретар

1986-2012

60.

ДИМИТРИЈЕВИЋ НАДА

Чистачица

1987-2006

61.

РИСТИЋ РАДА

Дипл.дефектолог

1987-1994

62.

БАШИЋ ЉИЉАНА

Дипл.дефектолог

1987-2004

63.

ЂОКИЋ РАДИНКА

Дипл.дефектолог

1988-данас

64.

КРКОВИЋ ГОРДАНА

Благајник

1988-1996

65.

БОЖУЛИЋ ГОРДАНА

Чистачица

1988-2003

66.

ТЕПАВАЦ МИРОСЛАВА

Дефектолог

1988-2010

67.

МИЛОВАНЧЕВИЋ ВИОЛЕТА

Дипл.дефектолог

1988-2011

68.

ИЛИЋ ЉИЉАНА

Дипл.дефектолог

1988-1998

69.

МАРКОВИЋ ЗЛАТКА

Дипл.дефектолог

1988-данас

70.

НЕДЕЉКОВИЋ РАДМИЛА

Дипл.дефектолог

1988-данас

71.

МИЛУТИНОВ БРАНКА

Дипл.дефектолог

1989-данас

72.

САВИЋ ГОРДАНА

Логопед

1989-данас

73.

ЋОСИЋ МИЛИСАВ

Ложач

1989-1989

74.

КУЗМАНОВИЋ МИРА

Дипл.дефектолог

1989-данас

75.

ЧУПИЋ ГОРДАНА

Дипл.дефектолог

1989-2007

76.

ШЕШИЋ ЉИЉАНА

Дефектолог

1989-2009
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77.

АРСЕНИЈЕВИЋ ОЛИВЕРА

Дипл.дефектолог

1989-данас

78.

АРСИЋ БОЖА

Ложач

1990-2002

79.

ГРБИЋ БОЈАНА

Дипл.дефектолог

1991-данас

80.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР

Домар

1991-2004

81.

ЧОМОР МИРЈАНА

82.

ЈОВИЋ ВЕРА

83.

БИКОВИЋ МАЦА

84.

КОРИЦА НЕНАД

Проф.ликовног

1992-1993

85.

ТОШИЋ БРАНИСЛАВ

Дипл.дефектолог

1992-данас

86.

БОБИЋ ДРАГОСЛАВА

Дефектолог

1993-2005

Куварица

1991-1996

Дипл.дефектолог

1991-2013

Дефектолог

1992-2011

87.

МАРИЋ ВЕСЕЛИН

Дипл.дефектолог

1993-1999

88.

ТАЛЕВ ВЕСНА

Дипл.дефектолог

1994-данас

89.

ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛКА

Дефектолог

1994-2001

90.

ИЛИНЧИЋ ТАТЈАНА

Дипл.дефектолог

1994-данас

91.

ИВАНОВСКА МИРЈАНА

Логопед

1994-данас

92.

ЂЕРИЋ САЊА

Дипл.дефектолог

1994-данас

93.

ПЕТКОВИЋ ЈАСМИНА

Дефектолог

1994-данас

94.

ЗЕЧЕВИЋ ГОРДАНА

Дипл.дефектолог

1995-данас

95.

ПЕТРОВИЋ СВЕТЛАНА

Чистачица

1995-1996

96.

МАТИЦКИ ВИДОСАВА

Дипл.дефектолог

1995-данас

97.

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ТАТЈАНА

Дипл.дефектолог

1995-2003

98.

МАРИЋ ДИЈАНА

Меддицин.сестра

1995-данас

99.

СИМИЋ СЛАВКА

Чистачица

1995-2000

100.

КОЦИЋ ГОРДАНА

Чистачица

1995-1997

101.

СТАНИЋ НАТАША

Психолог

1996-2007

102.

РАШКОВИЋ ОЉА

Дипл.дефектолог

1996-данас

103.

ЖИВКОВИЋ БРАТИСЛАВА

Дипл.дефектолог

1996-данас
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104.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЦА

Рачунополагач

1996-2003

105.

ДАЦКОВИЋ АЛЕКСАНДРА

Дипл.дефектолог

1996-2002

106.

МАРИНКОВИЋ МИЛЕНА

Дипл.дефектолог

1997-данас

107.

БРАНОВАЧКИ СВЕТЛАНА

Дипл.дефектолог

1997-данас

108.

РАНКОВИЋ СИНИША

Дипл.дефектолог

1997-данас

109.

ПЕТИЈЕВИЋ БОЖАНА

Сервирка

1997-1998

110.

АВРАМОВОВИЋ РАДМИЛА

Сервирка

1997-данас

111.

ПОПОВИЋ ДАНИЈЕЛА

Дипл.дефектолог

1997-данас

112.

БАБИЋ ГОРДАНА

Дипл.дефектолог

1997-данас

113.

МОМЧИЛОВИЋ ТАТЈАНА

Чистачица

1997-данас

114.

ЂОКИЋ РАДА

115.

ПЕТРОВИЋ ВЕСНА

Дипл.дефектолог

1997-2012

Чистачица

1998-данас

116.

МИЛОШЕВИЋ ОПАРНИЦА ЗОРАНА

Дипл.дефектолог

1998-данас

117.
118.

ЂОРЂЕВИЋ СНЕЖАНА

Мр.дефек.наука

1998-данас

ДРАЖИЋ ДРАГИЦА

Дипл.дефектолог

1999-данас

119.

ТОШИЋ КОСАНА

120.

БОГДАНОВ СУЗАНА

121.

ПУШКАР МАСЛИЋ МИЛЕНА

Куварица

1999-2005

Дипл.дефектолог

1999-данас

Чистачица

2000-данас

122.

МАНДИЋ МИРЈАНА

Медицин.сестра

2000-2013

123.

РАДУСИНОВИЋ АЛЕКСАНДРА

Социјални радник

2000-данас

124.

РАШКОВИЋ ОЉА

Дипл.дефектолог

2001-данас

125.

РАКИЋ МАРИЈА

Дипл.дефектолог

2001-данас

126.

ЛОМИЋ МИРКО

Ложач

2002-данас

127.

НОВАКОВИЋ СЛАВИЦА

Дефектолог

2002-2012

128.

СТЕФАНОВИЋ АНДРИЈА

Проф. физичког

2003-данас

129.

МИТРОВИЋ ДРАГИЦА

Чистачица

2003-2006

130.

УРОШЕВИЋ ГОРДАНА

Чистачица

2003-данас
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131.

ЂИКИЋ ДАНИЈЕЛА

Дипл.дефектолог

2003-данас

132.

РОКСАНДИЋ ДРАГАН

Дипл.дефектолог

2003-2007

133.

СПАСИЋ ДАНКО

Специјални педагог

2006-данас

134.

МАЈСТОРОВИЋ ЗОРАНА

Вероучитељка

2003-2009

135.

ЦВЕЈИЋ ЈОВАН

Домар

2003-данас

136.

КАЖИЋ МИЛЕНКА

Чистачица

2004-данас

137.

МИЛЕНКОВИЋ ЈАСМИНА

Чистачица

2004-данас

138.

МАРИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР

139.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГАНА

140.

МАТОВИЋ ИВАНА

Рачунополагач

2004-данас

Дипл.дефектолог

2004-2009

Админ.фина.радник

2004-данас

141.

МИЛЕТИЋ ПРЕДРАГ

Секретар

2004-2005

142.

ВУКСАНОВИЋ МАРИЈА

Дипл.дефектолог

2004-2006

143.

РОКСАНДИЋ СЛАВИЦА

Дипл.дефектолог

2006-2007

144.

ОБРАДОВИЋ МЕРИМА

Дипл.дефектолог

2004-2005

145.

ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР

Проф.физичког

2005-2006

146.

МИТРОВИЋ МАЈА

Апсол.дефе.факултета

2006-2008

147.

ПРОТИЋ-КРСТИЋ ОЛИВЕРА

Дипл.дефектолог

2007-данас

148.

ЛОГАР ТАМАРА

Дипл.дефектолог

2009-данас

149.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГАНА

Медицин.сестра

2006-данас

150.

РАЈИЋ ЉИЉАНА

Књижничар

2008-данас

151.

ГРУЈИЋ РУЖИЦА

Чистачица

2006-2008

152.

ВУКАДИНОВИЋ ИВАНА

153.

ХЛАДИШ СПОМЕНКА

154.

ДОБРИЋ ТАМАРА

155.

ВУКИЋ ГОРАНА

Дипл.дефектолог

2007-данас

156.

ОГЊЕНОВИЋ КАТАРИНА

Проф.физичког

2007-данас

157.

ТАРАНОВИЋ ТОДОРОВИЋ МАРИЈАНА

Дипл.дефектолог

2007-данас
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Проф.музичког

2006-данас

Дипл.дефектолог

2004-2013

Психолог

2007-данас
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158.

ЏИНОВИЋ НЕМАЊА

Дипл.дефектолог

2007-данас

159.

РАЛИЋ НЕНАД

Дипл.дефектолог

2007-данас

160.

ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛАЂАНА

Медицин.сестра

2007-2008

161.

СТАНКОВИЋ КОЗЛИЦА МАРТИНА

Дипл.дефектолог

2007-данас

162.

БУЛОВИЋ МИЛИЦА

Вероучитељка

2010-данас

163.

ЈАКШИЋ АЛЕКСАНДРА

Дипл.дефектолог

2008-2009

164.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЕМИЛИЈА

Дипл.дефектолог

2010-данас

165.

КРЕШИЋ ИРЕНА

Грађанско васпитање

2008-данас

166.

ТРКУЉА ГОРДАНА

Чистачица

2009-2011

167.

КУЛАУЗОВ МАРИЈА

Дипл.дефектолог

2009-2010

168.

КИКОВИЋ ГОРАНА

Дипл.дефеклтолог

2009-2010

169.

БЛАГОЈЕВИЋ ИВАНА

Дипл.дефектолог

2010-данас

170.

ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАНА

Дипл.дефектолог

2010-данас

171.

МЕДОШЕВИЋ МИЛЕНА

Логопед

2011-2012

172.

БАЛВАНЛИЕВ МАЈА

Логопед

2012-данас

173.

СТАНКОВИЋ НАТАША

Секретар

2012-данас

174.

ВУКСАНОВИЋ МИЛИЦА

Дипл.дефектолог

2012-данас

175.

МИЈУШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

Дипл.дефектолог

2012-2013

176.

МИТРОВИЋ БИЉАНА

Дипл.дефектолог

2012-данас

177.

ГАЈИЋ ЗОРИЦА

Дипл.дефектолог

2013-
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колетктив данас

