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ОРГАНИЗАТОР  СМОТРЕ ЛУТКАРСКИХ ПОЗОРИШТА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

КОЈЕ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ БАР ЈЕДНОГ УЧЕСНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ 

ГРУПА  

„НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ“ је 

  ОШ“МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“ ВЕТЕРНИК, Паунова 14  

 
 

 
 Циљеви Смотре:  

 

 Унапређивање капацитета школа за успешно укључивање и 

квалитетно образовање деце из осетљивих група  
 Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са 

ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у 

учењу.  

 Сензибилизација свих школских актера и локалне заједнице за 

прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и тешкоћама у учењу.  

 Унапређивање сарадње са родитељима ученика са сметњама у 

развоју, релевантним институцијама и организацијама на локлном 

нивоу.  

 Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, 

инвалидитетом и тешкоћама у учењу у образовни процес  

 Смотра стечених знања, умења, вештина и достигнућа школских 

луткарских група,  

 Промовисање дечјег луткарског стваралаштва,  

 Промовисање луткарског наставног и ваннаставног рада наставника са 

ученицима из осетљивих група и њиховим вршњацима  

 Подстицање наставника на бављење луткарством,  

 Допринос развоју луткарске културе ученика, наставника и публике.  

 

 

 

СМОТРА СЕ ОДРЖАВА У МАРТУ! 
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ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 

 

Чл. 1. 

 

   У циљу афирмације талентоване деце основних школа  и 

укључивање деце из осетљивих група у рад, као и промоцију 

инклузивног образовања у области луткарског позоришта  установљена 

је међуокружна 

          Смотра луткарскох позоришта основних школа које у свом 

саставу имају бар једног ученика из осетљиве групе "Наша срца 

куцају у истом ритму", Ветерник. 
 

Чл. 2. 

 

 Место и датум одржавања Смотре: Ветерник, ОШ"Марија 

Трандафил",  од 21. до 22. марта. 

 

Чл.  3. 

 

 Пријаве за учешће: достављају се према приложеном обрасцу на 

адресу: ОШ"Марија Трандафил" Ветерник , ул. Паунова бр. 14 

Ветерник, и на е-маил: alenka62@gmail.com до 01. марта. 

     

 

Чл. 4 

 

 Услови учешћа на Смотри: 

  

Школе ће одржати школско такмичење. 

  Изабране луткарске представе такмиче се на међуокружној 

Смотри. 

 Међуокружна Смотра се одржава у ОШ"Марија 

Трандафил",  од 21. до 22. марта. 

           У званичном програму могу учествовати ученици/це основних 

школа. 

 Свака пријављена луткарска позоришна група у свом саставу 

обавезно мора имати бар једног ученика/цу из осетљивих група. 

 Број глумаца-луткара није ограничен. 

 Време трајања представа не може бити дуже од 30 минута. 
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Чл. 5 

 

 Уколико се установи да је неки од глумаца у некој представи 

старији од узраста основних школа или да у групи нема бар једног 

ученика/це из осетљиве групе, организатор може донети одлуку да се 

та представа одигра, али се не може вредновати за пласман. 

 

Чл. 6 

 

 Смотром  руководи Организациони одбор Смотре, а за конкретан 

програм могу се кооптирати и друга лица према процењеној потреби. 

 

 

Чл. 7 

 

Смотру ће пратити стручни жири од  пет чланова који именује 

Организациони одбор Смотре. 

  

 

Чл. 8 

 

Стручни жири и стручни сарадници се именују за сваку годину 

одвојено. 

 

  

                                                     Чл. 9  

 

Учесници су обавезни да уз пријаву доставе сав информативни 

материјал о луткарској групи са кратким описом представе и лутака у 

представи. 

 

 Чл. 10 

Награде Смотре: 

 

1.   За представу у целини / три награде /, 

2.   За режију / три награде /, 

3.   За сценографију / три награде /, 

4.   За лутке / три награде /, 

5.   За ауторску музику / три награде /,   

6.   За најбољи мушки сценски говор, 

7.   За најбољи женски сценски говор, 
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Чл. 11 

 

Према оцени стручног жирија може се повећати број награда. 

 

 

                                                         

Чл. 12 

 

На одлуку жирија учесници имају право писаног приговора 

одмах након проглашења, а жири има обавезу разматрања жалбе и 

достављање писаног одговора у року од пола сата. 

 

                                                         Чл. 13 

 

 

Луткарске позоришне групе обезбеђују своје сценографије и 

трошкове своје групе. 

 

  

                                                         Чл. 14 

 

Организатор обезбеђује: награде, објекте, разглас, расвету, 

израду пропагандног материјала Смотре, плакате, флајере, фасцикле, 

билтене, трошкове стручних сарадника, трошкове стручног жирија, 

освежавајуће напитке и закуску за све учеснике Фестивала након 

изведених представа, функционалне и организационе трошкове. 

  

Чл. 15 

 

Средства за организацију Смотре биће обезбеђена путем 

донатора и локалне самоуправе. 

 

 Чл. 16 

 

Пропозиције доноси и тумачи Организациони одбор Смотре.   

            

 

 

Директорка школе 

Милијана Граховац Проле 

___________________________ 

 


