
План остваривања програма ФООО 
 
Од претпрошле школске године наша школа више није у пројекту „Друга шанса“, пројекат је завршен, 

а наша школа је добила верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се бави 
основним образовањем одраслих, по моделу функционалног основног образовања одраслих, по ком је 
радила и док смо били у пројекту.  

Не постоје промене у раду, осим што више није у питању пројекат, већ редовна делатност наше 
школе. Ове школске године ћемо имати само једно одељење полазника, и то само трећи циклус, за сада 
19 полазника. Дошло је до незнатних промена у саставу тима који ће радити, а што се тиче самог начина 
рада он остаје исти, уз наставу која се изводи свакодневно, по урађеном распореду, који ће се наравно 
мењати, најчешће на месечном нивоу. И ове школске године ћемо због тога што је школа почела да ради 
по сменама, морати да користимо просторије СОШ „Свети Сава“, као што смо прошле године чинили, без 
икаквих проблема. Наравно, и даље ћемо сарађивати са Националном службом запошљавања, са 
Центром за социјални рад, као и са Градском управом. Настава ће почети да се реализује од 10. октобра 
2016. године. 

 
Р.Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ЗВАЊЕ ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ У 

ФООО 

1. МРКИЋ  ЖАРКО Професор српског језика Српски језик 

2. ОБРАДОВИЋ  МАРКО 
 

Професор математике Математика  

3. МАНОЈЛОВИЋ  ДЕЈАН 
 

Професор геометрије Географија  

4. ИСАИЛОВИЋ  АЛЕКСАНДРА 
 

Професор историје Историја  

5. КАТАНИЋ МАЈА 
 

Професор физике Физика  

6. МАЊЕНЧИЋ ЗОРА 
 

Професор хемије Хемија  

7. БАЈЕВИЋ  МАРКО Професор техничког и 
информатике 

Дигитална писменост 

8. ТОПУЗОВИЋ МИТРОВИЋ СНЕЖАНА Професор енглеског језика Енглески језик 

9. ГМИЗИЋ  ЈЕЛЕНА Професор енглеског језика Предузетништво 

10.  ПАНИЋ  МИРОСЛАВ Професор биологије Биологија  

Примењене природне науке 

11. ДОСКОВИЋ  ИВАН Професор историје Одговорно живљење у 
грађанском друштву 

12. ПЕТКОВИЋ  ЈЕЛЕНА Економски техничар Андрагошки асистент 

13. ПАВЛОВИЋ  ДРАГОСЛАВ Професор географије Директор школе 
 

    Фонд часова по предметима је прописан и у изради глобалних планова и распореда се поштује.  
 

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФООО 

Р.Б. АКТИВНОСТ 
1. Утврђивање коначног састава школског тима 

2. Мапирање  и упис полазника 

3. Одређивање ментора за циклус 

4. Израда распореда часова 

5. Реализација наставе 
6. Редовни састанци школског тима 

7. Наставак сарадње са локалним партнерима 

8. Сарадња са медијима 



 

                      ФОНД  ЧАСОВА  КОЈИ  СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  У  ОКВИРУ  ФООО 

  III циклус 

Предмети/Модули Основно опште образовање 

  VIIРазред VIII Разред 

Српскијезик 50 50 

Енглескијезик 34 34 

Дигиталнаписменост 17 10 

Математика 51 51 

Физика 34  

Хемија 34  

Биологија 17  

Историја 34  

Географија 34  

Предузетништво 17 17 

Примењене природне науке  50 

Одговорно живљење у грађанском 
друштву 

25 + 5**  25 + 5**  

**Часови који се остварују у сарадњи са социјалним партнерима у јединици локалне 
самоуправе. 

 
 


