На основу члана 89. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), а у складу са чланом 57.
став 1. тачка 2. Статута ОШ „Старина Новак“ из Београда, Школски одбор ОШ
„Старина Новак“ на 10. редовној седници одржаној дана 29.01.2016.године, донео
је
ОДЛУКУ
Доносе се измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску
2015/2016.годину које се састоје у следећем:
I У Одељку „УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА“ у ставу 14 иза наслова „ПРОЈЕКАТ
СПОРТСКОГ ОДЕЉЕЊА“ додају се три нова става који гласе: „Од другог
полугодишта школске 2015/16. године почеће са радом Пилот - пројекат спортског
одељења. Настава у оквиру овог пројекта ће се за ову школску годину одвијати са
по два часа недељно. У овом Пилот- пројекту учествују ђаци 5. и 6. разреда који
буду успешно савладали тестове. Часови у оквиру овог Пилот - пројекта су потпуно
бесплатни, а реализују их професори физичке културе и спорта и лиценцирани
стручни сарадници из области спорта.
Циљ овог програма је:
- напредовање сваког ученика у општој физичкој спреми,
-повољан утицај на развој моторичких способности,
-индивидуално напредовање у изабраном спорту,
-теоријска настава.
Поред практичног дела наставе, ученици ће имати и теоријску наставу из следећих
области : спорта, спортске исхране, хигијене, медицине итд.“

II У одељку Годишњег плана рада школе под називом „XXII ПЛАН И ПРОГРАМ
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА“ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР ШКОЛЕ: Прoгрaм кoји ћe сe
рeaлизoвaти нa нивoу Нaстaвничкoг вeћa, додају се следеће реченице:“ У
овој школској години биће реализована два припремна школска саветовања и
то једно у последњој недељи августа као припрема за почетак нове школске
године, а друго сватовање ће бити реализовано у последњој недељи зимског
распуста. У оквиру манифестације „Недеља школе“ ниће реализовано Прво
саветовање просветних радника, као део Плана и програма стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника унутар установе.“

Председник Школског одбора
_______________________
Снежана Марковић

