
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

 Тим за инклузивно образовање  

Светлана Божић  Наставник предметне наставе – Географија -координатор тима  

Јелена Весић  Наставник предметне наставе – Српски језик и књижвност  

Душан Димић  Наставник предметне наставе - Физичко васпитање  

Јадранка Лилић  Стручни сарадник - педагог  

Александар Ремецки  
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Биљана Томић  Центар за социјални рад  

Весна Илић  Директор  

  

Тим ће се посебно бавити:  

− сарадњом са разредним старешинама,  

− вођењем документације о појачаном васпитном раду,  

− сарадњом са одговарајућим установама (социјална заштита), − давањем 

стручног мишљења у ванредним ситуацијама.  

План Стручног тима за инклузивно образовање сачињен је у складу са Законом о основама 

образовања и васпитања и Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 

детету и ученику и Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање. Једна од значајних промена јесте доношење 

Индивидуалног образовног плана – ИОП-а, обезбеђивање додатне образовне подршке 

детету/ученику на основу процене интерресорне комисије (а тиме укидање категоризације деце), 

увођење педагошког асистента за подршку детету и наставнику, постепене промене у 

финансирању установа којима се подржава укљученост деце у образовни систем итд.  

  

Општи циљ: Унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово отимално 

укључивање у редован образовно-васпитни рад и њихово напредовање и осамостаљивање у 

вршњачком колективу, као и сензибилизација вршњака и родитеља за инклузивно образовање.  

  

Специфични циљеви:  

− Упознавање свих циљних група (родитеља, ученика и запослених у школи) са акционим 

планом Тима за инклузивно образовање  

− Јачање сарадње Стручног тима за инклузивно образовање и локалне заједнице у вези са 

укључивањем у реализацију инклузивног образовања  

− Унапређивање процеса пружања додатне подршке ученицима којима је подршка потребна  

− Учествовање у локалним, регионалним и међународним пројектима.  

  

Задаци Стручног тима за инклузивно образовање:  



− Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у школи - доношење акционог 

инклузивног плана  

− Организовање активности, координација реализације и евалуација активности плана за 

инклузивно образовање  

− Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из осетљивих и 

маргинализованих група и других ученика који имају потребу за додатном подршком  

− Учествовање у изради педагошког профила  

− Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, као и 

предлагање ученика којима је потребна додатна подршка  

− Израда, спровођење и евалуација ИОП-а ( вредновање остварености и квалитета плана 

рада) за ученика који су од интерресорне комисије ...  

− Вођење евиденције о раду Тима, и евиденције о ученицима којима се пружа додатна 

подршка  

− Пружање стручне помоћи наставницима (у раду са ученицима, родитељима, кроз интерне 

едукације или организацију семинара)  

− Пружање подршке родитељима ученика који похађају наставу по инклузивном образовању  

− Осмишљавање антидискриминационих мера и начина партиципације родитеља у сарадњи 

са другим тимовима школе  

− Прикупљање и размена примера добре праксе  

− Остваривање сарадње са ИРК, другим стручним тимовима и релевантним установама  

  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  

НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

  
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  
Формирање Тима  и 

информисање НВ о 

члановима Тима  

Директор школе  
Евиденција са састанка 

НВ  

 

− 

Израда плана рада Тима и 

извештаја, подела задужења  
Тим за ИО  

Евиденција са састанка, 

план рада  



 

−  Континуирано праћење 

ученика иидентификација  

ученика којима је потребна 

додатна подршка  

(индивидуализација, ИОП - 

прилагођени, измењени) или 

ученика код којих је престала 

потреба за додатном 

подршком  

Тим за ИО, 

Одељенске 

старешине  

Педагошка 

документација,  

опсревација,  

непосредан увид,  

педагошки досије 

ученика,  

посета часовима  

 

−  Информисање  

Педагошког колегијума са 

планом Стручног тима за 

инклузивно образовање и 

ученицима којима је потребна 

додатна подршка/престаје 

потреба за додатном 

подршком  

Вођа Тима за ИО  
Евиденција, извештај,  

ИОП  

 

−  Упознавање  

Наставничког већа са 

Правилником о додатној 

подршци и са акционим 

планом Стручног тима за 

инклузивно образовање за 

текућу школску годину  

Вођа Тима за ИО  Евиденција, извештај  

 

−  
Информисање Савета 

родитеља и ШО о акционом 

плaну Тима за текућу школску 

годину  

Вођа Tима за ИО  Евиденција, извештај  

 

  Информисање Ученичког 

парламента о акционом плану 

Тима за текућу школску 

годину  

Вођа Tима за ИО  Евиденција, извештај  

 

  

Процена имплементације 

активности инклузивног 

образовања у школи  

Тим за 

самовредновање  

Чек листа, анкета, 

извештај  



 

−  Планирање, организовање и 
спровођење активности 

усмерених ка развијању  

толеранције, ка прихватању 

различитости, као и 

активности усмерених против 

дискриминације било које 

врсте  

Тим за безбедност 
ученика,  

Ученички 

парламент  

Евиденција са састанка, 

извештај, продукти, план 

активности, фотографије  

   

СЕГМЕНТИ РАДА ТИМА  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  НАЧИН ПРАЋЕЊА  ВРЕМЕ  

Идентификовање  

конкретних потреба школе  

- ученика којима је потребна 

додатна подршка  

Сагледавање ситуације, 

процена и идентификовање 

ученика којима је потребна 

додатна подршка - ученици са 

тешкоћама у учењу, сметњама 

у развоју, са инвалидитетом, 

ученици из маргинализованих 

група  

Тим, одељењске 

старешине  

Педагошка 

документација,опсре 

вација, непосредан 

увид, педагошки досије 

ученика, посета 

часовима  

Септембар 

Током године  

Форми 

−  

рање базе података: 

број деце са сметњама 

у развоју  

   

−  

−  

−  

број надарене деце 

број деце са тешкоћама 

у учењу  

број маргинализоване 

деце  

Тим за ИО База података, 

евиденција о 

ученицима  

Септембар  

/Октобар  

Током године  

Израда плана подршке и 

праћење  
Тим за ИО  Евиденција, извештај  Током године 

Пружање помоћи и учешће у 

изради педагошког профила 

ученика  

Тим за ИО, педагог  
Евиденција, извештај, 

педагошки профил  
Током године  



Покретање предлога за 

утврђивање права на ИОП, 
подношење предлога и  

успостављање сарадње са ИРК  

Тим за ИО, 

директор  
Евиденција, извештај  По потреби  

Формирање тимова за 

пружање  

додатне подршке и учешће у 

изради ИОП- а  

Тим за ИО, 

директор  
Евиденција, извештај  По потреби  

Праћење примене ИОП-а, 

вредновање и измена  

Тим за ИО, 

директор  
Евиденција, извештај  Током године  

Сарадња са родитељима и 

локалном заједницом  

Тим за ИО, Тим за 

додатну подршку  
Евиденција, извештај  По потреби  

 

Организовање и реализација 

заједничког састанка 

родитеља и наставника 

поводом ра дана ИОП-у  

Тим за ИО  Евиденција, извештај  По потреби  

Упознавање родитеља са 

Правилником о додатној 

подршци  

Вођа Тима за ИО  Евиденција, извештај  По потреби  

Постављање информативног 

паноа о раду са децом са 

сметњама  

Тим за ИО и 

ученички 

парламент  

Фотографије, продукти, 

чланак на  

сајту  

Током године  

Иницирање сарадње са 

институцијама из локалне 

заједнице, заједничка 

предавања, размена искуства  

Актив за РП  Евиденција, извештај  Током године  

Сарадња са наставницима, 

другим тимовима и 

ученичким парламентом  

Тим за ИО Евиденција, извештај  По потреби  



Интерна едукација 

запослених о:  

индивидуализацији, ИОПу са 

прописаним и измењеним 

стандардима,упућивање на 

стручну литературу  

Педагог  

Фотографије, продукти, 
чланак на  

сајту, Евиденција, 

извештај  

Октобар / 

Новембар  

Сарадња са наставницима при 

конципирању ИОП-а, 

праћење реализације, 

евалуација  

Тим за ИО, 

наставници  

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије  
Током године  

Едукација ученика из редовне 

популације о сузбијању 

предрасуда о корисницима 

ИОП-а  

− кроз обавезне изборне 

предмете  

   

−  

−  

−  

−  

кроз ваннаставних 

активности путем 

пројектних 

школских 

активности 

реализацијом 

радионица кроз 

ангажовање 

Ученичког 

парламента  

Одељењске 

старешине педагог  

Евиденције, извештаји, 

педагошки досије  

Током године  

 

Организовање додатних 

едукација у сарадњи са 

спољним сарадницима 

(логопед, дефектолог, 

социјални радник, педијатар)  

Тим за ИО, 

спољни 

сарадници  

Фотографије, 

продукти, чланак на  

сајту, евиденција, 

извештај  

Током године  

Одржавање састанака са 

другим школским тимовима и 

стручним већима, увид у 

стање у школи, утврђивање 

приоритета  

Тим за ИО,  

Руководиоци 

тимова и 

стручних већа  

Евиденција, извештај  Током године  



Покретање акција у сарадњи 

са  

Ђачким парламентом (писање 

чланака, израда паноа, 

презентација...)  

Тим за ИО,  

Ђачки парламент  

Фотографије, 

продукти, чланак на  

сајту, Евиденција, 

извештај  

Током године  

Прикупљање и размена 

примера добре праксе  

Тим за ИО,  

наставници, 

одељенске 

старешине  

Примери добре праксе, 

извештаји  
Током године  

Промоција рада Тима за ИОП  Тим за ИО  Евиденција, извештај  Током године 

Прикупљање материјала за 

школски сајт и редовно 

ажурирање сајта  

Тим за ИО, 

администратор  

сајта  

Фотографије, 

продукти, чланак на  

сајту, Евиденција, 

извештај  

Током године  

Израда промо-материјала, 

постављање и израда постера, 

реализација манифестација на 

нивоу школе и / или у 

сарадњи са локалном 

заједницом  

Тим за ИО, 

секције, 

наставници  

Продукти, 

фотографије, чланак  

на сајту  

Током године  

Медијско информисање о 

активностима Тима за ИО  
ПР школе  

Медијски запис, 

извештај  
Током године  

Евалуација и самоевалуација  Тим за ИО  Евиденција, извештај  Током године 

Анализа рада тима и 

реализације програма, 

вредновање резултата рада  

Тим за ИО  Извештаји, евиденције  
Полугодиште, 

крај године  



Рад на педагошкој 

документацији за ученике 

који раде по ИОП-у, 

прикупљање ИОП-а у 

штампаној и електронској 

верзији/Анализа написаних  

ИОП-а   

Праћење реализације 

планираних ИОП-а и 

предлагање мера за уклањање 

потешкоћа  

Тим за ИО  

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације  

Током године  

Анализа напредовања и 
постигнућа ученика који раде 

по ИОП-у, евалуација  

-Достављање извештаја  

Тиму за ИО  

Тим за ИО, 

одељењске  

старешине,  

Стручна већа  

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације  

Током године, 

континуирано  

Рад тимова за додатну 

образовну подршку ученику 

на креирању ИОП-а:  

− анализа постигнућа 

ученика  

− ревизија старих ИОП-

а или писање нових 

ИОП-а  

Тим за ИО, Тим за 

додатну подршку  

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсревације  

Током године, 

континуирано  

Анализа напредовања ученика 

који раде по ИОПу и размена 

успешних стратегија, метода 

и техника рада  

Одељенске 
старешине,  

Предметни 

наставници,  

Тим за ИО  

Планови наставника, 

продукти, педагошки 

досије и портфолио 

ученика, опсервације  

Током године  

Писање извештаја за ИРК и 

достављање извештаја  

Наставници, Тим 

за ИО  
Извештаји  

На крају 

школске године  

Заједничка израда начина 

евалуације инклузивног 

образовања  

Тим за ИО,  

Тим за 

самовредновање  

Евиденција, извештај,  

инструменти 

евалуације  
По договору  

Анализа рада тима, анализа  

остварености акционог 

плана и предлози за даљи 

рад  

Тим за ИО  
Евалуација, извештај, 

евиденција  

Јун, јул 2023.  

године  

 


