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На основу члана 61 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015, 62/2016 – одлука УС, 88/2017 и 27/2018), и члана 44 став 1 тачка 2 Статута
ОШ“Моша Пијаде“ из Гудурице, Школски одбор је на седници од 14.09.2018. године
донео
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У важећем Школском програму ОШ“Моша Пијаде“ из Гудурице, који обухвата
први и други циклус основног образовања и васпитања извршене су следеће измене и
допуне:
-

-

-

-

На страни 8 у одељку изборни наставни предмети за први разред брише се назив
предмета Чувари природе, а додаје се нови предмет Пројектна настава.
На страни 12. у табеларном приказу наставног плана изборних предмета за први
разред у колони изборни наставни предмети брише се назив: чувари природе, а
додаје се нови назив предмета Пројектна настава.
На страни 16. у одељку обавезни наставни предмети за шести разред бришу се
стари називи предмета Техничко и информатичко образовање и Физичко
васпитање, а додају се нови називи Техника и технологија и Физичко и
здравствено васпитање.
На истој страни 16 брише се поднаслов Изборни предмети, као и Информатика и
рачунарство, а овај назив предмета се додаје у одељак Обавезних наставних
предмета.
На истој страни 16. у одељку за Обавезне изборне наставне предмете брише се
назив Изабрани спорт, а додаје се нови назив обавезне физичке активности.
На страни 19. у табеларном приказу наставног плана обавезних и изборних
предмета у колони обавезних изборних предмета бришу се: техничко и
информатичко образовање и физичко васпитање, а додају се нови називи
техника и технологија и физичко и здравствено васпитање, и у истој колони
се додаје наставни предмет информатика и рачунарство.

-

-

-

На страни 19. у истом табеларном приказу брише се изборни предмет изабрани
спорт, а додаје се нови назив обавезне физичке активности. Уместо годишњег
фонда часова од 36 додаје се 54 часа годишње.
На страни 20 брише се цела табела са називима осталих изборних наставних
предмета.
На страни 22. додаје се у наслову назив Пројектна настава, а у првом одељку
поднаслов Пројектна настава и следећи текст: Пројектна настава
подразумева да се ради тематски и да се повезују садржаји различитих
предмета. Кроз овакав начин рада ће се развијати међупредметне
компетенције које су истакнуте у новом закону и у које, спадају :
- Тимски рад,
- Решавање проблема
- Сарадња
- Предузетништво
Све садржаје треба реализовати у игри или функционалној активности
која задовољава интересовање и потребе детета на млађем школском
узрасту.
Пројектна настава се не оцењује, али се учешће ученика прати и вреднује
у циљу стварања опште слике о њиховим постигнућима. Посебно се прати
напредовање ученика у способности сарадње са другим ђацима, поштовања
договореног, као и коришћење различитих извора информација и употребе
информационо-комуникационих технологија.

У Гудурици, 14.09.2018.

Председник ШО
__________________
Гордана Мунижаба

