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УВОД

Овај приручник је првенствено намењен просветним инспекторима и има за циљ да
омогући боље разумевање примене законских и подзаконских аката о инклузивном
образовању у предшколским и школским установама у Србији.
Садржај приручника је изложен у три поглавља. Након уводног дела о инклузивном
образовању, у првом поглављу се објашњава ко има право на додатну подршку у
образовању и каква је путања доношења одлука. У другом поглављу се говори о
начинима остваривања права на додатну подршку у образовању и индивидуални
образовни план (ИОП). Ова поглавља су писана на основу одабраних текстова из
Приручника за планирање и писање индивидуалног образовног плана 1 који,
заинтересованим читаоцима нуди детаљне приказе свих поступака и техника, као и
примере израђених ИОП-а.
У трећем поглављу приказане су грешке које чине образовне установе када примењују
инклузивно образовање или образовање по ИОП-у. Ово поглавље је писано на основу
искустава Мреже подршке инклузивном образовању у Србији и интервенцијама у
најтежим случајевима кршења права детата на образовање тј. непоштовања одредби
ЗОСОВ-а и подзаконских аката који се односе на инклузивно образовање.
Уз приручник су дати и прилози, који садрже додатне информације и документа,
корисна за остваривање инклузивног образовања у нашим установама.
Инклузивно образовање
Према дефиницији УНЕСКА (конференција у Саламанки 1994. год.) инклузија је покрет
који је у директној вези са побољшањима образовног система као целине:
“Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих
ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све
мању искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и
измене садржаја, приступа, структура и стратегија, са заједничком визијом која
обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни
образовни систем одговоран за образовање све деце.”
Сви кључни међународни и домаћи документи наглашавају неколико основних начела
инклузивног образовања:
o Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање.
o Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи. Зато им треба омогућити
образовање у редовним предшколским, основним и средњошколским
установама.
o Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет
образовним потребама деце.
o Некој деци, због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу
или живота у социјално нестимулативној средини, потребна је додатна подршка
у образовању.
Инклузивно образовање (ИО) подразумева да је образовни систем:

Мрше, С и Јеротијевић, М. (2012) Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана.
Београд, Министарство просвете, науке и технолошког ратвоја, DILS пројекат.
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отворен за сву децу, без обзира на пол, национално, верско и социо-економско
порекло, способности и здравствено стање или неко друго лично својство
у стању да сваком детету пружи квалитетно образовање – да је у стању да се
прилагоди образовним потребама деце која до сада нису могла да се уклопе у
постојећи образовни процес.
Инклузивно образовање, у крајњем, значи да су редовне образовне установе
оспособљене да приме и образују свако дете, укључујући и децу из осетљивих група
било ког порекла и са било којом сметњом у развоју или тешкоћом у учењу . Овакав
приступ једне путање развијен је у Шпанији, Грчкој, Италији, Португалу, Шведској,
Норвешкој, на Исланду и Кипру. Како увођење инклузивног образовања захтева дубоке
промене и реструктурисање образовног система, друге европске земље (Данска,
Француска, Ирска, Луксембург, Аустија, Финска, Велика Британија, Летонија,
Лихтенштајн, Чешка, Естонија, Литванија, Пољска, Словачка и Словенија) примењују
приступ више путања тј. паралелно раде на мењању редовног и специјалног
образовања и њиховом повезивању у један систем (Brusling & Pepin, 2003).
Према постојећем законском оквириру и пракси, Србија примењује приступ више
путања и ради на мењању и реструктурању редовних и специјалних школа.
Законски оквир за примену ИО
Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије2 (ЗОСОВ)
утврђује и прописује:
Право на образовање и једнакост (члан 6.)
„Сви грађани РС су једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, без
обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, социјално и
културно порекло, имовно стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у
развоју и инвалидитет, политичко опредељење или другу личну особину.“
Забрану дискриминације (члан 44.)
„У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају,
дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне,
националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких
својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста,
социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и
подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима
утврђеним законом o забранi и дискриминације.“
Могућност образовања по ИОП-у у редовним школама (члан 68.)
„Основне и средње школе, поред школског програма, могу да остварују и:
индивидуални образовни план (ИОП) за ученике и одрасле са сметњама у развоју,
индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за
ученике који не познају језик на коме се изводи настава...“
Примену индивидуализованог начина рада и ИОП-а (члан 77.)
„За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,
инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и
васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека
и доноси ИОП.

Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије (2009) Министарство просвете и
науке, Београд, Службени гласник РС, број 72/09 и 52/11 и Закон о изменама и допунама Закона о
основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, број 55/13
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Индивидуални образовни план је посебан документ којим се планира додатна
подршка у образовању за одређено дете или ученика, у складу са његовим
способностима и могућностима“.
За ученика са изузетним способностима установа доноси ИОП којим се утврђује
прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања.
Прилагођавање оцењивања, завршног испита и матуре
„Ученик са сметњама у развоју коме су током образовања прилагођавани посебни
стандарди постигнућа оцењује се у складу са прилагођеним стандардима“. (члан
107.)
„Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит и општу
или стручну/уметничку матуру, у складу са његовим моторичким и чулним
могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, а
може да буде ослобођен полагања дела матурског испита из предмета за које су
му прилагођавани стандарди постигнућа“. (чланови 82, 83. и 84.)
У складу са Законом, донесен је и Правилник о ближим упутствима за утврђивање
права на ИОП, његову примену и вредновање 3 (ИОП правилник) који ће детаљније бити
приказан у наредним поглављима овог приручника.
Индивидуални образовни план (ИОП) је основни инструмент и документ којим се
регулише и обезбеђује прилагођавање школе и наставе образовним потребама деце
и ученика који (из било ког разлога) нису могли да се уклопе у постојећи васпитнообразовни процес или школски програм. У ужем смислу, ИОП представља писани
документ установе, који дефинише и садржи све компоненте које су потребне за
квалитетно образовање детета или ученика, а то су:
лични подаци и педагошки профил детета/ученика
процена потреба за подршком (врсте/мере и сврха подршки)
план активности са дефинисаним областима, циљевима/исходима, корацима
и њиховим трајањем и учесталошћу, као и начином процене постигнућа
сагласност родитеља/старатеља на спровођење ИОП-а.
Крајњи циљ ИОП-а јесте постизање оптималних образовно-васпитних постигнућа
детета/ученика и његово оспособљавање за квалитетан и самосталан живот у
заједници.
ИОП у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно
образовање (СТИО), односно тима за пружање додатне подршке детету/ученику (ИОП
тим). Родитељ, односно старатељ учествује у изради ИОП-а и даје сагласност за
спровођење ИОП-а. У првој години уписа у установу, ИОП се доноси и вреднује
тромесечно, а у свим наредним годинама на крају или почетку сваког полугодишта или
радне године. Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно
групи усклађује свој план са ИОП-ом детета/ученика. Спровођење ИОП-а прати
Министарство (према ЗОСОВ-у, члан 77.).
Примена инклузивног образовања на нивоу установе захтева успостављање физичких,
организационих, професионалних и процедуралних претпоставки за увођење и
успешну примену индивидуализације и ИОП-а.

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање (2010)
Министарство просвете и науке, Београд, Службени гласник РС, септембар 2010
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Ко има право на додатну подршку у образовању
Право на додатну подршку у васпитању/образовању имају деца и ученици који
не постижу прописане исходе и стандарде постигнућа
имају изузетне способности тј. који у неком домену постижу, или би могли да
постигну, резултате који су изнад нивоа прописаних стандарда.
Деца и ученици који не постижу очекиване исходе и стандарде
За свако дете/ученика који не постиже прописане исходе и стандарде, или се уочава
да не постиже успех у складу са својим капацитетима и могућностима,
васпитач/наставник планира подршку у васпитању и образовању тј. прилагођавање
приступа и/или индивидуализацију наставе.
Недостизање очекиваних исхода и стандарда васпитања и образовања може да буде
узроковано различитим околностима: некада сметњама у развоју и инвалидитетом,
некада недовољним познавањем језика, сиромаштвом, занемаривањем и
злостављањем, некада емоционалним проблемима или дуготрајним болестима или
теже уочљивим специфичним тешкоћама у учењу.
Индивидуализација или прилагођавање може да обухвати:
Прилагођавање простора и услова тј. организације рада (нпр. постављање рампе,
уклањање прагова за коришћење колица; близина табле и сталан распоред
намештаја за слабовидог или слепог ученика; распоред клупа у „П“ за ученика који
се помаже читањем са усана или за ученике који спорије уче, како би имали
помоћ од друга/другарице и са обе стране и слично).
Прилагођавање материјала и учила подразумева коришћење различитих
материјала (визуелни, сликовни, звучни, тактилни и конкретни предмети),
прилагођених радних листова и задатака за вежбање (нпр. графички прикази за
ученике са сметњама из спектра аутизма или задаци са понуђеним одговорима за
ученике са дислексијом и слично), као и прилагођених уџбеника (нпр. уџбеници на
Брајевом писму за слепе ученике) и асистивне технологије (нпр. посебни
рачунарски програми и тастатуре за ученике са телесним и чулним сметњама).
Прилагођавање метода, техника и облика рада подразумева употребу различитих
приступа (нпр. активно и кооперативно учење, учење корак по корак и слично),
различитих метода (нпр. учење путем открића, искуствено учење, комплексни метод
почетног читања и писања и слично), различитих техника и облика рада (нпр.
представљање истог садржаја вербалним, графичким и сликовним техникама или
рад у малим групама и слично).
Прилагођавање испитивања и оцењивања подразумева омогућавање употребе
различитих видовa изражавања (при чему је важно развијати све видове, а
оцењивати кроз онај вид кроз који се ученик најбоље исказује), прилагођавање
начина испитивања (нпр. више времена за решавање задатка, употреба рачунара
и слично) и прилагођавање задатака или тестова (нпр. вербалне задатке претворити
у графичке или сликовне и слично).
Прилагођавање садржаја и исхода и стандарда постигнућа подразумева
сажимање или обогаћивање садржаја (нпр. обрада кључних наставних јединица
или додавање садржаја зависно од интересовања ученика), као и измену
прописаних исхода или стандарда постигнућа за ученике који их не постижу или их
премашују.
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Иако се индивидуализација наставе планира и уводи као подршка у образовању
појединим ученицима, она доприноси квалитетнијем учењу и бољем напредовању свих
ученика у том одељењу. Наиме, коришћење различтих приступа, метода и техника
рада, као и прилагођавање садржаја интересовањима ученика (диференцирана
настава), појачава мотивацију за учење и омогућава ученицима са различитим
стиловима учења да на себи својствен начин конструишу своје знање и више напредују
током образовања.
Коме је намењен ИОП и врсте ИОП-а
Према члану 2. ИОП правилника, право на ИОП има дете и ученик који има потребу за
додатном подршком у образовању и васпитању због тешкоћа у приступању,
укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-образовном или образовноваспитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и
васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:
1. има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању
и емоционалном развоју);
2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне
или вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма);
3. потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски,
културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој,
односно социјалној установи);
4. из других разлога остварује право на подршку у образовању.
Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са
изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.
Према члану 7. ИОП правилника, ИОП може да буде:
1) по прилагођеном програму (ИОП 1) у коме се планира циљ пружања подршке која
се односи на прилагођавање простора и услова у којима се учи, прилагођавање
метода рада, уџбеника и наставних средстава, активности и њихов распоред као и
лица која пружају подршку
2) по измењеном програму (ИОП 2) у коме се планира прилагођавање општих исхода
образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у
односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете
3) обогаћен и проширен програм (ИОП 3) који се примењује за ученике са изузетним
способностима.
ИОП са прилагођеним програмом (ИОП - ПП) је најчешћа врста ИОП-а и израђује се за
свако дете/ученика које, и поред претходно прилагођаваног приуступа, не постиже
прописане исходе/стандарде. Изради ИОП – ПП мора да претходи израда плана
прилагођавања који садржи исте компоненте (ИОП обрасци) само нема статус
званичног писаног документа установе.
Типична ситуација када се одлучуемо за израду ИОП – ПП је она у којој је неопходно
обезбедити
додатну
подршку
у
образовању
деце/ученика
из
социјално
нестимулативних средина. ИОП – ПП тада треба да омогући да се у оптималном
временском периоду надокнади пропуштено, кроз честу и интензивну изложеност
разноврсним стимулативним садржајима и обезбеђивање допунске наставе. Друга
типична ситуација када се примењује ИОП – ПП је када треба обезбедити додатну
подршку у образовању деци/ученицима који недовољно владају језиком на коме се
обавља образовни процес. ИОП – ПП тада треба да омогући брзо и квалитетно
овладавање језиком, као и укључивање у живот заједнице, кроз обезбеђивање додатне
наставе и разноврсних ваннаставних активности.
ИОП – ПП се примењује и када треба обезбедити додатну подршку у образовању
деци/ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, с тим што се за различите
узроке сметњи нагласак ставља на различите видове и стратегије прилагођавања
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којима се отклањају физичке и комуникацијске препреке. На пример, код деце са
инвалидитетом (чулним и телесним) акценат је најчешће на прилагођавању простора и
набавци асистивне технологије; код деце са сметњама из спектра аутизма и другим
комуникацијским сметњама (нпр. хиперактивност) акценат је често на прилагођавању
групних правила, метода (посебно у комуникацији) и материјала; код деце са
интелектуалним сметњама нагласак је на прилагођавању садржаја, метода и
материјала; код деце са специфичним тешкоћама у учењу (нпр. дислексија,
дискалкулија) акценат на прилагођавању метода (посебно у читању или рачунању) и
материјала.
Препорука је да се за децу предшколског и млађег основношколског узраста, којима
треба додатна подршка, првенствено израђује план прилагођавања. Уколико је ипак
неопходно имати званични документ, онда се препоручује израда ИОП - ПП, без обзира
која је сметња у питању.
ИОП са измењеним програмом (ИОП - ИП) је намењен деци/ученицима који и уз
примену ИОП – ПП не постижу прописане исходе/стандарде, па постоји опасност да
понављају разред или испадну из образовања. Дакле, изради ИОП – ИП мора да
претходи примена и вредновање ИОП – ПП, а да би се он донео потребно је прибавити
сагласно мишљење ИРК.
ИОП – ИП треба да омогући напредовање детета/ученика и његов останак у
образовању, кроз прилагођавање садржаја и исхода, односно стандарда постигнућа,
паралелно са осталим видовима прилагођавања. Типична ситуација када се
одлучуjемо за увођење ИОП – ИП је она у којој треба обезбедити додатну подршку у
образовању детету/ученику са значајним сметњама у интелектуалном функционисању
или са вишеструким сметњама у развоју.
Треба бити изузетно обазрив приликом доношења одлуке о изради ИОП – ИП на
млађим узрастима. Уколико образовна ситуација детета/ученика захтева увођење ИОП
- ИП, препорука је да се то уради тек при крају млађег основношколског циклуса.
ИОП са обогаћеним и проширеним програмом (ИОП - ОП) је намењен ученицима
основних и средњих школа који имају изузетне способности тј. који у неком домену
постижу, или би могли постићи, изузетне резултате.
ИОП – ОП треба да омогући напредовање ученика у складу са његовим изузетним
способностима, користећи неки од основних видова подршке за даровите ученике
обогаћивање и проширивање програма (облици: напреднији уџбеници,
самосталан истраживачки рад, рад са ментором, додатна настава, секције,
истраживачке станице, летњи кампови и сл.)
убрзавање (облици: прескакање разреда, убрзавање у појединим предметима,
изостављање већ савладаних делова градива, убрзано излагање делова градива,
похађање напредних летњих/вечерњих програма, похађање одабраних
високошколских курсева и сл.)
груписање по способностима (облици: повремено извлачење даровитих из
редовне наставе ради похађања посебних програма, посебна одељења, посебне
школе и сл.).
Типична ситуација када се одлучуемо за израду ИОП – ОП је она у којој ученци већ
остварују резултате који су значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда, па им
је потребно обезбедити додатну подршку у образовању која ће омогућити пуно
задовољење њихових образовних потреба. Друга типична ситуација када се примењује
ИОП – ОП је она у којој би ученици, због њихових изузетних способности за овладавање
неким доменом, могли да постигну резултате који су изнад нивоа општих и посебних
стандарда, па им треба обезбедити додатну подршку у образовању која ће омогућити
исказивање даровитости и постизање запаженијих резултата.
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Путања доношења одлука
Када
дете/ученик
спорије
напредује
и
не
постиже
очекиване
исходе,
васпитач/наставник је дужан да, у сарадњи са СТИО, идентификује препреке у
напредовању и потом осмисли и примени мере прилагођавања које ће те препреке
ублажити или отклонити. Уколико се почетним прилагођавањима постигне очекивани
напредак, васпитач/наставник ће те поступке интегрисати у редован рад и сматра
се да су тиме уочене препреке отклоњене.
Некада се уочена препрека може ублажити или уклонити једнократним мерама
прилагођавања простора (пр. постављање рампе на улазу) или набавке асистивне
технологије (нпр. набавка диктафона, посебног осветљења, прилагођене тастатуре
исл.) за које је потребно обезбедити финансијска средства. Установа и родитељи тада
могу, преко изабраног лекара детета, поднети захтев интерресорној комисији (ИРК) за
покретање поступка за процену потребе за додатном подршком детету/ученику.
Ако почетна прилагођавања не доведу до напретка, васпитач/наставник и СТИО
покрећу поступак израде педагошког профила и плана прилагођавања, који се раде
уз сагласност и учешће родитеља/старатеља. Уколико се планом прилагођавања
постигне очекивани напредак, васпитач/наставник те поступке интегрише у редован
рад.
Када је за остваривање плана прилагођавања потребно обезбедити додатна
финансијска средства (пр. набавка специјалних помагала, плаћање исхране или
продуженог боравка и сл.) установа и родитељи могу, преко изабраног лекара
детета/ученика, поднети захтев интерресорној комисији (ИРК).
Ако се применом плана прилагођавања не постигне очекивани напредак, СТИО је
обавезан да размотри ваљаност предложеног плана и предузме мере неопходне за
ревизију плана прилагођавања (по потреби у сарадњи са стручњацима по
препоруци родитеља/старатеља или из Мреже подршке ИО и сл.)
доношење одлуке о изради ИОП-а са прилагођеним програмом.
Одлука о изради ИОП-а са прилагођеним програмом за дете/ученика може се донети
само уколико
претходно примењиван план прилагођавања није дао резултате
добијемо сагласност родитеља/старатеља за израду ИОП-а
школа покрене и оконча интерни поступак за утврђивање права на ИОП.
Ако ИОП са прилагођеним програмом не доведе до очекиваног напретка, СТИО ће
постојећим мерама прилагођавања (које нису биле довољно делотворне) додати и
прилагођавање (измену) прописаних исхода, односно стандарда постигнућа за оне
области/предмете у којима ученик није постигао очекивани напредак. Такав ИОП са
измењеним програмом може се донети само ако
претходно примењиван ИОП са прилагођеним програмом није дао резултате
постоји сагласност родитеља/старатеља
постоји сагласно мишљење ИРК о потреби за измењеним програмом.
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Слика 3: Путања доношења одлука – Ко има право на ИОП?

Да ли ученик има знатне прпблеме у
ппстизаоу предвиђених циљева учеоа?

НЕ

ДА
Кпмисија

Наставите са
диференцијацијпм наставе уз
прилагпђаваое и примену
стратегија кпје успевају
ппсебнп кпд тпг ученика;
пратите редпвнп

Ппкушајте различите
стратегије и пратите

Да ли је ученик ппказап напредак?

ДА

НЕ

Кпмисија

Кпнсултујте се са стручним тимпм и
другима; ппнпвп прегледајте
прпцене са ппдацима п ученику,
иницирајте даље прпцене или
упутите на другп местп - прикупите
идеје за прилагпђаваоа

Да ли је ученик ппказап напредак?

ДА
Пут за дпнпшеое пдлука

НЕ

Кпмисија

Кпнсултујте се са стручним тимпм и
другима: Да ли је ученику пптребан
ИОП (нпр. прилагпђаваое метпда или
индивидуализпвани циљеви/исхпди)?

ДА
Израдите ИОП за ученика.

Да ли је тп краткпрпчан план?

НЕ
Пратите реализацију
плана у редпвнпм
ИОП циклусу

ДА
Обухватите циљеве за
прелаз на прпписане
исхпде и стандарде и
пратите примену плана у
редпвпнпм ИОП циклусу

Овај пут приказује прпцес
сагледаваоа и усаглашаваоа
мишљеоа да ли је ученику
пптребна дпдатна ппдршка у
пбразпваоу: диференцијација
наставе, ИОП са прилагпђеним
или са измеоеним прпгрампм.
Оснпве пвпг ппступка су:
- Фпкус је на учеоу и ппдршци
у пбразпваоу (а не на сметои
или инвалидитету).
- Наставници кпнсултују друге
и ангажују се у
диференцијацији наставе.
- Измене и прилагпђаваоа
прпграма се редпвнп прате и
мпгу бити краткпрпчнп
решеое у циљу преласка на
прпписане исхпде и стандарде
ппјединачних предмета или
пбласти.

Извпр: Впдич за ппдршку наставницима (А Resource Guide for Teachers). Британска Кплумбија, 2009.
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/sid/
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Одлучивање у најбољем интересу детета
Једина добро донесена одлука јесте она за коју знамо да је у најбољем интересу
детета, а не која највише одговара родитељима/старатељима или капацитетима
и ресурсима образовне установе.
За децу предшколског узраста, као и за ученике у првом и другом разреду
основне школе није препоручљиво журити са писањем ИОП-а, већ треба тежити
да се израђује детаљно осмишљен и систематично примењиван план
прилагођавања. Наиме, детаљно разрађен план прилагођавања уствари јесте
неформалан облик ИОП-а са прилагођеним програмом. Такође, треба бити
изузетно обазрив приликом доношења одлуке о изради ИОП-а са измењеним
програмом на млађем основношколском узрасту, јер искуство показује да се
успорено напредовање на овом узрасту може превазићи уз добро одабрана и
систематски примењивана прилагођавања.
Даровити ученици и ученице
Када у одељењу имамо ученицу или ученика који у неком домену, повремено или
континуирано, постиже или би могао да постигне резултате који су изнад нивоа
општих и посебних стандарда постигнућа, наставник је дужан да (у сарадњи са
СТИО) планира и предузме мере прилагођавања и обогаћивања програма које
ће омогућити да ученик оствари напредак у складу са својом даровитошћу.
Уколико се почетним прилагођавањима и обогаћивањем постигне очекивани
напредак, наставник ће те поступке интегрисати у редован рад (диференцирана
наства) и тиме су остварени услови за пуни развој капацитета ученика/це.
Ако почетна прилагођавања и обогаћивања не доведу до очекиваних резултата,
наставник и СТИО, покрећу поступак израде педагошког профила и плана
прилагођавања, уз сагласност и ако је могуће учешће родитеља/старатеља.
Уколико се планом прилагођавања постигне очекивани резултат, наставник ће
поступке из плана интегрисати у редован рад и сматра се да су тиме остварени
услови за пуни развој капацитета ученика/це.
Када је за остваривање плана прилагођавања потребно обезбедити додатна
финансијска средства (пр. похађање курсева на универзитету, набавка посебне
литературе или материјала и сл.), школа и родитељи могу поднети захтев
релевантним министарствима као и домаћим и међународним институцијама и
организацијама/фондовима.
Ако се применом плана прилагођавања не постигне очекивани резултат, СТИО је
обавезан да, уз сагласност родитеља/старатеља, предузме мере неопходне за
доношење одлуке о изради ИОПа са обогаћеним и проширеним програмом за
датог ученика/цу.
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Како се остварује право на додатну подршку у
образовању

Прописане улоге и процедуре
Остваривање права на додатну подршку и образовање по ИОП-у регулисано је ЗОСОВом и Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену
и вредновање (ИОП правилник) којима се прописују:
а) улоге и одговорности појединих актера као и начин формирања нових тимова у
установи
o родитељи/старатељи дају своју процену потребе за ИОП-ом и/или писмену
сагласност да се приступи његовој изради, учествују у изради као чланови ИОП
тима и дају писмену сагласност на спровођење ИОП-а
o директор установе формира СТИО, на основу предлога СТИО утврђује право на
ИОП, прибавља сагласност родитеља/старатеља и формира ИОП тимове,
одобрава друге предлоге СТИО у вези са применом и вредновањем ИОП-а
o педагошки колегијум установе усваја израђен ИОП и доноси одлуку о даљој
примени и изменама ИОП-а или престанку потребе за њим
o стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) предлаже све стручне одлуке у
вези са ИО и ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на
усвајање), ствара услове потребне за реализацију ИО и ИОП-а у установи и
надгледа примену донесених одлука и ИОП-а
o тим за пружање додатне подршке детету/ученику (ИОП тим) израђује,
примењује и вреднује ИОП у сарадњи са СТИО.
б) процедуре и поступци за
o утврђивање права на ИОП
o израду и доношење ИОП-а
o примену ИОП-а, укључујући и оцењивање постигнућа
o вредновање и наставак примене тј. престанак потребе за ИОП-ом
o евиденцију и документацију.
Ситуације у којима су за остваривање права на ИОП потребна додатна финансијска
средства или мишљење интерресорне комисије (ИРК), регулисане су Правилником о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Правилник
о раду ИРК).
Нови тимови у установи
Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) формира директор установе.
Препорука је да СТИО у основној школи и предшколској установи (ПУ) чини пет чланова:
обавезно један стручни сарадник, два наставника разредне наставе, односно
васпитача и два наставника предметне наставе односно васпитача или сарадника у
ПУ. СТИО у средњој школи чине стручни сарадници и предметни наставници.
СТИО предлаже чланове ИОП тима или тимова (зависно од броја и врсте предмета или
области за које је потребно израдити ИОП), а директор установе их формира.
ИОП тим у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадници, сарадници,
родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван
установе, на предлог родитеља.
ИОП тим у основној школи чине наставник разредне наставе, односно одељењски
старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно
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старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог
родитеља.
ИОП тим у средњој школи чине одељењски старешина и предметни наставници,
стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки
асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Упис детета у предшколску установу и школу
Остваривање права на квалитетно образовање почиње уписом детета/ ученика у
предшколску установу и школу. У деловима ЗОСОВ-а4 и Закона о предшколском
образовању и васпитању, дефинисани су услови под којима се деца из осетљивих
група уписују у предшколску установу и школу.
Закон о предшколском образовању и васпитању у члану 13. одређује да, приликом
уписа деце у предшколску установу, приоритет за упис имају деца из осетљивих група,
док члан 24. дефинише одговорност родитеља да упише дете у ПУ ради похађања
обавезног припремног предшколског програма.
Закон о основама система образовања и васпитања чланом 98. утврђује:
да се у први разред уписује свако дете узраста од 6 и по до 7 и по година,
да деца из осетљивих група могу да се упишу у школу без документације
да се у школу за образовање ученика са сметњама у развоју изузетно могу уписати
деца на основу мишљења Интерересорне комисије и уз сагласност родитеља
да дете старије од 7 и по година које се први пут уписује у школу, може да се упише
у школу у први или одговарајући разред
да родитељ може да изабере школу у коју ће уписати дете.
Закон о основном образовању и васпитању, кроз чланове 55, 56. и 58. прецизира ове
одредбе ЗОСОВ-а, а у члану 55, у склaду са Законом о изменама и допунама ЗОСОВа, наводи „Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у
складу са Законом.“
Приликом уписа у средњу школу чланом 99. ЗОСОВ-а даје се могућност појединцима
или групама лица да се упишу у средњу школу под повољнијим условима. Начин уписа
у средњу школу дефинисан је чланом 33. Закона о средњем образовању и васпитању.
Сврха ових одредби јесте да се образовање учини доступним свој деци и да омогући
да се деца из осетљивих група упишу у средње школе под повољнијим условима, како
би што већи број деце наставио школовање. У скалду са чланом 99. ЗОСОВ-а је и
афирмативна акција додавања бодова приликом уписа ученика Рома у средње
школе, као и могућност да се преко Здравствене и Окружне уписне комисије у средње
школе, под посебним условима, могу уписати ученици са сметњама у разавоју и
инвалидитетом.

Утврђивање права на ИОП
Према члану 6 ИОП правилника, СТИО подноси предлог за доношење ИОП-а ако дете,
односно ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде
Непосредно пре штампања овог приручника, 3. јула 2013. године, ступили су на снагу: Закон о
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Закон о
основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитању.
4

15

постигнућа, или ако би ученик, због његових изузетних способности, могао да постигне
или већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. Предлог
садржи наводе и образложене разлоге за подношење предлога за утврђивање права
на ИОП, као и доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада
са дететом, односно учеником.
Предлог за утврђивање права на ИОП подноси СТИО директору установе, а на основу
процене потреба за ИОП-ом коју даје наставник, стручни сарадник или родитељ.
Установа писменим путем обавештава родитеља/старатеља да је поднет предлог, а
он својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са поднетим предлогом и да
је сагласан да се приступи изради ИОП-а.
Изузетно, ако родитељ/старатељ не да сагласност примењује се индивидуализовани
начин рада, без ИОП-а као писаног документа.
У установама за образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом право на
ИОП утврђено је самим уписом.
Израда ИОП-а
Према члану 8. ИОП правилника, после прихватања предлога за утврђивање права на
ИОП, СТИО предлаже чланове ИОП тима, а директор установе формира ИОП тим који
израђује ИОП.
Зависно од броја активности, односно предмета или области за које је потребно
израдити ИОП, установа може формирати и више ИОП тимова, чији су стални чланови
родитељ/старатељ и стручни сарадник.
Доношење ИОП-а
Према члану 8. ИОП правилника, СТИО установе прибавља писмену сагласност
родитеља/старатеља за спровођење израђеног ИОП-а (Образац 4 из ИОП правилника)
и потом доставља ИОП документацију педагошком колегијуму на усвајање.
Према члану 7. и 9. ИОП правилника, за доношење ИОП-а са измењеним програмом
СТИО прибавља и мишљење интерресорне комисије (ИРК) и подноси доказе о
претходној примени и вредновању ИОП-а са прилагођеним програмом.
У установама за образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом за
доношење ИОП-а са измењеним програмом није потребно мишљење ИРК, јер је оно
обезбеђено самим уписом.
Сагласност родитеља или старатеља
Према члану 8. ИОП правилника, након што ИОП тим изради ИОП документ (педагошки
профил, процена потреба за подршком и план активности), родитељ/старатељ даје
писмену сагласност за спровођење ИОП-а. Тек након прибављене писмене
сагласности, СТИО установе доставља целокупну ИОП документацију педагошком
колегијуму на усвајање.
Писмена сагласност родитеља/старатеља на ИОП даје се на Обрасцу 4 из ИОП
правилника, тако што родитељ/старатељ потпише Образац 4 који је претходно
попунила и доставила установа.
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Прибављање мишљења ИРК
У ситуацијама када примена ИОП-а захтева додатна финансијска средства или када
је потребно донети ИОП са измењеним програмом, установа и родитељи/старатељи
упућују захтев ИРК за покретање поступка процене који се пише на обрасцу број 1 из
Правилника о раду ИРК (доступан на http://www.mpn.gov.rs/propisi/propis.php?id=214).
Захтев се предаје изабраном лекару детета/ученика, који га званично прослеђује ИРК.
Примена и вредновање ИОП-а у установи
Према члану 9. ИОП правилника, у току примене ИОП-а активно учествују сви чланови
ИОП тима и други реализатори који су назначени у ИОП-у,
Према члану 11. ИОП правилника, вредновање ИОП-а унутар установе врши СТИО и
ИОП тим, према утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби (у првој години
уписа најмање тромесечно, а у наредним годинама на крају/почетку сваког
полугодишта, односно радне године).
Наставак примене или престанак потребе за ИОП-ом
Према члану 10. ИОП правилника, на основу резултата вредновања ИОП-а и предлога
ИОП тима о наставку образовања детета/ученика, за шта постоји сагласност СТИО и
родитеља/старатеља, педагошки колегијум установе доноси одлуку о даљој примени,
изменама/допунама или престанку потребе за ИОП-ом.
Вођење евиденције
Према члану 13. ИОП правилника, евиденција о остваривању образовања и васпитања
по ИОП-у води се у прописаним средствима евиденције о васпитно-образовном раду у
школи, у складу са законом. Документација која прати ИОП (опис образовне ситуације
ученика, претходно примењивани планови прилагођавања и/или ИОП-и и њихово
вредновање, портфолио ученика и сл.) је саставни део педагошке документације коју
води установа.
У редовним школама ученик који се образује по ИОП-у евидентира се у дневник
образовно-васпитног рада и матичну књигу као и сваки други ученик, чиме се
обезбеђује пуна заштита података о личности. Евиденција о настави за тог ученика води
се према ИОП-у. На пример, присуство/одсуство са часова евидентира се само у
складу са ИОП-ом (а не према постојећем распореду часова) или се евидентирају
оцене које су добијене у складу са ИОП-ом (било да се ради о прилагођеном
испитивању у оквиру прописаних стандарда или о оцењивању према прилагођеним
стандардима како су дефинисани у ИОП-у).
У ситуацијама које значајно одступају од уобичајених (пр. упис у школу узрасно
прераслих ученика или образовање ученика по ИОП-у са измењеним програмом за
већину предмета), препоручује се да се у школске књиге о евиденцији ученика унесе
напомена „похађа наставу у складу са чланом 77. ЗОСОВ-а“.

Завршни испит и матура
Према члану 9. ИОП правилника, ученик који стиче образовање применом ИОП-а,
завршни испит/матуру полаже у складу са прописом о програму завршног
испита/матуре, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже ИОП тим у
складу са ИОП-ом.
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Могуће су различите врсте прилагођавања завршног испита/матуре: прилагођен
испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање, језичко преобликовање),
прилагођени задаци, прилагођена опрема или прилагођен простор (клупе и распоред
и начин седења, осветљење исл.).
СТИО и ИОП тимови утврђују потребне врсте подршке за припрему и полагање
завршног испита/матуре. Свака школа је дужна да надлежној Школској управи
пошаље податке о броју ученика за које је потребно прилагођавање и да изради план
за планирање, организовање и спровођење завршног испита/матуре. Детаљније
информације
о
полагању
завршног
испита/матуре
доступне
су
на
http://www.okni.edu.rs/ и http://www.okni.edu.rs/images/files/prirucnik.pdf.
Право на заштиту података
Према члану 12. ИОП правилника, установа је дужна да обезбеди заштиту података о
детету/ученику у току остваривања права на ИОП.
Право на заштиту података о личности је део права на приватност по коме:
је забрањена и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су
прикупљени (изузев кривичног поступка и заштите безбедности)
свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности и
право на судску заштиту због њихове злоупотребе.
Примена и праћење ИОП-а
Према члану 9. ИОП правилника, ИОП се првенствено остварује у оквиру заједничких
активности у групи/одељењу. Изузетно, ИОП може
да се остварује и ван
групе/одељења тј. ван установе. У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви
чланови ИОП тима (васпитач/наставник, стручни сарадник, родитељ и други именовани
чланови тима).
Поред чланова ИОП тима, поједине активности или делове активности из ИОП-а могу да
изводе и други реализатори који су предвиђени ИОП-ом, као што су вршњаци из
установе, стручњаци ван установе, педагошки асистенти, лични пратиоци и слично.
Примена ИОП-а у установи често подразумева и прилагођавање организације рада и
распореда активности, односно часова. Наиме, од васпирача/наставника не треба
очекивати да раде прилагођавања потпуно препуштени сами себи. Директори
установа, као и СТИО, имају важну улогу у осмишљавању најекономичнијих начина
коришћења постојећих ресурса и увођења мера које ће омогућити успешну примену
ИОП-а, као што су доношење функционалног распореда часова; укључивање
родитеља у наставу; ангажовање педагошких асистената у настави; организовање
вршњачког подучавања или пратње на путу кућа–школа, током одмора; он лајн
допунска и додатна настава и слично.
Примену ИОП-а првенствено прате васпитачи, односно наставници који га реализују,
као и координатор ИОП тима или СТИО у зависности од тога како је праћење
дефинисано у ИОП обрасцу 1 / Процена потреба за подршком (последња колона
Реализује и прати).
Посматрањем реализације предвиђених корака/активности, разговором са
различитим актерима (укључујући и родитеље и дете/ученика), као и прегледом
различитих материјала који су писали реализатори и продуката детета/ученика, може
да се прати:
Да ли су, и у којој мери, реализовани сви предвиђени кораци?
Да ли је било проблема у реализацији појединих корака и да ли су проблеми
превазиђени (ако да, како)?
Да ли, и у којој мери, дете/ученик напредује у погледу
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самопоуздања и нивоа ангажмана
укључености у заједничке активности, вршњачку групу и установу
учења како се учи и стицања конкретних знања/вештина предвиђених ИОПом?
Да ли, и у којој мери, примењене методе учења и стратегије прилагођавања дају
резултате (које су успешне, а које не)?
o
o
o

Оцењивање постигнућа ученика
Према члану 9. ИОП правилника, ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а
оцењује се према ИОП-у.
У пракси то даље значи да се постигнућа ученика
1. испитују и процењују на начин који је дефинисан у ИОП-у
На пример: ученик који има дислексију (тешкоће читања и писања) испитиваће се
усмено или ће се израдити прилагођени контролни задатак са понуђеним кратким
одговорима од којих он треба да заокрузи тачне.
2. оцењују према исходима који су дефинисани у ИОП-у, без обзира да ли су
сагласни са прописаним иходима и стандардима или одступају од њих.
На пример: ученик који се образује по ИОП-у са измењеним програмом (који
подразумева измену стандарда) оцењује се према исходима који су дефинисани у
ИОП-у, а не према прописаним стандардима за тај узраст.
Приликом оцењивања постигнућа ученика који се образују према ИОП-у, полазну тачку
и оквир чине исходи дефинисани ИОП-ом. Не оцењује се само ниво остварености
исхода (тј. усвојена знања и вештине), већ и степен ангажовања и истрајности ученика,
као и помаци и напредовања у односу на његова претходна постигнућа. Наставник
мора да нађе начин да награди оваква понашања ученика. Наиме, иако оцена јесте
„мерило знања“, ваља стално имати на уму да она мора да буде и мотивишући
фактор, а никако демотивишући за даље учење и напредовање. Етика професије
налаже да се учини све како се оценом не би ставила тачка на учење ученика, већ да
се њоме подстакне још веће залагање и интересовање ученика, па самим тим и
напредак у учењу.
Вредновање и измена ИОП-а
Према члану 11. ИОП правилника, вредновање ИОП-а врши се ради процене
остварености циљева и исхода утврђених ИОП-ом.
Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, односно саветник – спољни
сарадник у току стручно-педагошког надзора. Утврђује се испуњеност услова у
поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП-а.
Вредновање ИОП-а унутар установе врши се кроз самовредновање које обавља СТИО
и ИОП тим, према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби, а у
првој години уписа најмање тромесечно, а у наредним годинама на крају/почетку
сваког полугодишта, односно године.
Израда и примена ИОП-а процењује се у два аспекта, тако што се гледа
да ли су испоштоване све процедуре предвиђене законским прописима (ово
вреновање ван установе врши просветни саветник, а унурар установе директор и
СТИО)
да ли се остварује напредовање детета/ученика у складу са ИОП-ом (ово
вреновање ван установе врши просветни саветник, а унурар установе СТИО и ИОП
тим).
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Према члану 11. ИОП правилника, резултати вредновања обавезно се достављају СТИО
и педагошком колегијуму. Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део
документације која прати ИОП. На основу резултата вредновања ИОП-а, ИОП тим
израђује предлог измене и допуне ИОП-а.
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Грешке у примени инклузивног образовања

Поред многобројних примера добре праксе инклузивног образовања, у нашим
предшколским и школским установама, нажалост, наилазимо и на примере кршења
права детата, као и непоштовања одредби ЗОСОВ-а и подзаконских аката који се
односе на примену инклузивног образовања.
Примери које смо одабрали за приказ у овом водичу управо описују три сложене
ситуације у којима је Мрежа5 интервенисала на основу приговора родитеља због
кршења права детета на квалитетно образовање. Због чињенице да се у свакој
ситуацији радило о кршењу права, описане ситуације неспорно спадају у делокруг
рада просветне инспекције.
Сви примери су приказани на следећи начина:
дат је детаљан опис образовне ситуације детета/ ученика
иза описа следи анализа примера
затим су предложене процедуре које треба следити у сличној ситуацији и могуће
мере подршке
на крају, сагледана је улога просевтног инспектора у тој конкретној ситуацији.
Због њихове комплексности, ове ситуације треба решавати тимски, а за успешно
укључивање детета/ ученика у образовање потребно је ангажовање и сарадња
различитих институција.

Принципи и ппступци пружаоа ппдршке пбрзпвним устанпвама
Чланпви Мреже пружају ппдршку пбразпвним институцијама и ппјединцима на оихпв захтев,
пстварујући кпнтакате путем телефпна, мејлпм и крпз ппсете шкплама. Мрежа даје инфпрмације,
инструкције и кпнсултације намеоене стручним тимпвима за инклузивнп пбразпваое и наставницима п
укључиваоу деце са сметоама у развпју у пдељеоа, индивидуализацији, планираоу ИОП-а, а ппмаже и
рпдитељима да дпнесу пдлуке п даљем пбразпваоу оегпвпг детета.
Најделикатније су интервенције Мреже на пснпву жалбе рпдитеља п кршеоу права деце на
пбразпваое. Тп су ситуације у кпјима се увек ради тимски и у кпје се, ппред чланпва Мреже из
пбразпвних устанпва укључују и прпсветни саветници надлежне шкплске управе задужени за ИО. Некада
је, збпг слпженпсти ситуације, пптребнп укључити и представнике других институција и прпсветне
инспектпре.
Приступ пружаоу ппдршке у ситуацијама кршеоа права деце на пбразпваое састпји се из следећих
кпрака:
- припрема за интервенцију креће пд анализе ситуације и навпђеоа свих прекршаја пд стране
ппјединачних шкплских актера (услед ппгрешнпг чиоеоа или нечиоеоа),
- први кпрак у интервенцији је супчаваое шкпле са чиоеницама п кршеоу закпна и прпписа,
- други кпрак је изграђиваое ппвереоа и сарадое између шкпле и тима Мреже ппдршке ИО,
- трећи кпрак је предлагаое мера кпје су прихватљиве за све (шкплу, рпдитеље, ученика и МИО
стандарде).
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Више података о Мрежи подршке инклузивном образовању можете наћи на www.mrezainkluzija.org
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Пример 1

Ученик коме је ускраћено право на образовање

Заштитнику грађана
Ппштпвана/и,
Обраћамп Вам се са мплбпм да преиспитате закпнитпст ппступаоа заппслених у пснпвнпј шкпли у
вези нашег малплетнпг сина, кпји је тек на пснпву нпвпг Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа шкплске 2010/2011. (са непуних 11 гпдина) дпбип прилику да се укључи у пбразпвни
систем.
Образлпжеое:
С пбзирпм да смп дп шкплске 2010/2011. гпдине некпликп пута били пдбијени у ппкушајима да
укључимп сина у пбразпвни систем, искпристили смп закпнску мпгућнпст и пре ппчетка шкплске
2010/201.1 гпдине ппсетили шкплски диспанзер, какп би се инфпрмисали п здравственпм
прегледу за упис нашег детета у пснпвну шкплу.
6. септембра 2010. гпдине птишли смп у шкплу кпјпј теритпријанп припадамп и пбратили се
шкплскпм психплпгу за инструкције пкп уписа детета са сметоама у развпју у шкплу. У разгпвпру
са психплпгпм испричали смп да је нашем сину, када је имап седам гпдина дечји неурплпг у
шкплскпм диспанзеру пдлпжип пплазак у шкплу, а да је наредне гпдине, директпрка Шкпле за
децу са сметоама у развпју, пдбила да га упише у ту шкплу, чиме нам је затвприла врата за
оегпвп пбразпваое. Тада нам је психплпг рекла да ће бити пдсутна збпг петнаестпдневнпг
семинара и да тек ппсле оенпг ппвратка са семинара мпжемп да дпђемп са дететпм на разгпвпр.
У међувремену смп ппсетили Шкплску управу где нам је реченп да ппстпји мпгућнпст да се
устанпви степен дететпвих знаоа, какп би се уписалп у пдгпварајући разред. Када се психплпг
вратила са семинара, птишли смп са дететпм у шкплу, пбављен је разгпвпр са нама и урађенп је
тестираое са дететпм. Реченп нам је да се телефпнски инфпрмишемп у кпји ће разред бити
уписан. Ппкушали смп више пута да пп дпгпвпру кпнтактирамп психплпга, али безуспешнп,
дпбијали смп пдгпвпр да није ту. На крају смп личнп птишли у шкплу и пд ое дпбили ,,савет'' да
би дете требалп да упишемп у Шкплу за децу са сметоама у развпју. Када смп јпј рекли да
желимп да искпристимп закпнску мпгућнпст и упишемп га у редпвну најближу шкплу и да смп
прибавили пптребну дпкументацију, психплпг је била виднп љута и рекла нам је ,,дпбрп акп
хпћете да дете самп буде уписанп нека вам буде!'' Ни слутили нисмп да ће пд тпг часа настати
прпблеми у кпмуникацији између нас рпдитеља и пдгпвпрних у шкпли, а штп је за ппследицу
ималп да дете јпш увек не ппхађа наставу.
Ппсле непријатнпг разгпвпра са психплпгпм, тражили смп да пбавимп разгпвпр са директпрпм
шкпле, желећи да га уппзнамп са чиоеницпм да се неуписиваоем детета у шкплу крши Закпн.
Дпбили смп инфпрмацију да је директпр шкпле на бплпваоу, а нас је примип заменик директпра
и секретар шкпле. Примили су дпкументацију кпју смп спремили за упис и реченп нам је да ћемп
накнаднп бити пбавештени п укључиваоу детета у наставу. Ппсле пар дана телефпнпм смп
дпбили пбавештеое да је наш син уписан у први разред. Реченп нам је име учитеља и да је
психплпг шкпле предлпжип да дете у ппчетку дплази самп једнпм недељнп на час музичке
културе. Ппнпвп смп се инфпрмисали у Шкплскпј управи п пвпм предлпгу шкплскпг психплпга.
Сазнали смп да тп није у складу са Закпнпм, да тп није начин за ученикпвп укључиваое и
спцијализацију и да ће пни ппзвати директпра шкпле и указати му на различите мпгућнпсти кпје
се мпгу применити да би се детету пмпгућилп да свакпг дана ппхађа наставу. Савет стручнпг
сарадника из Шкплске управе је бип да ми дете впдимп и на тај један час једнпм седмичнп кап
штп је и предлпженп, а да ће пни птићи дп шкпле и прпверити п чему се ради. Извештај из
шкплске Управе никада нисмп дпбили.
Дете смп ппчели да впдимп једнпм недељнп на час музичке културе. Отац га је чекап испред
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учипнице дп пред крај часа, када би га учитељ извпдип из учипнице пре звпна. Ппсле свакпг
дпласка из шкпле бип је пун ппзитивних утисака, сппмиоап је учитеља, другпве и другарице из
пдељеоа, пслпвљавап их је пп имену, деца су му прилазила нудећи га грицкалицама, певап би
песмицу кпју су тпг дана учили. Кући је прпнашап дечију хармпнику, на кпју дп ппласка у шкплу
није пбраћап пажоу, али пп ппвратку из шкпле узимап је и ппкушавап да пдсвира и птпева
песмицу тражећи да и ми певамп са оим. Из дана у дан је бип кпмуникативнији, питап је када ће
ппнпвп у шкплу. Приликпм дпвпђеоа и пдвпђеоа детета у шкплу, никада се нисмп видели нити
били ппзвани на разгпвпр са стручним сарадницама, психплпгпм и педагпгпм. Такпђе, нисмп
пбавештени када је бип рпдитељски састанак иакп је птац дан пре састанака питап учитеља када
ће бити рпдитељски и дпбип пдгпвпр да нема пптребе да дплазимп затп штп се наше дете не
пцеоује.
Време је прплазилп, а предлпг за фпрмираое тима за ппдршку није дат, никакав план за чешће
дплажеое у шкплу није направљен. Збпг тпга смп били принуђени да сами ппднесемп захтев
интерреспрнпј кпмисији за прпцену пптребе за ппдршкпм. О тпме смп пбавестили и шкплу. Дпк је
трајала прпцедура и рад Кпмисије, у шкпли се ништа није прпменилп у смислу да се дете укључи
на више часпва. Приликпм разгпвпра, чланпви Кпмисије су ппкушали да утичу на нас убеђујући
нас да је најбпље да дете упишемп у специјалну шкплу, а кап разлпг за тп су навели да ће му се
деца у редпвнпј шкпли ругати збпг оегпвпг стаоа и да ће пн збпг тпга патити. Схватили смп да су
чланпви Кпмисије у ствари у сампм старту пружали ппдршку шкпли, а не нама и нашем детету. За
ппвременпг члана Кпмисије именпван је учитељ нашег детета, кпји га је уппзнап самп тпкпм 3-4
часа музичкпг васпитаоа и кпји је на састанку са Кпмисијпм рекап да нас кап рпдитеље ,,једнпг
таквпг детета'' жали, али да пн не жели ,,једнп таквп дете'' у свпм пдељеоу, и да пн мпли
Кпмисију да дете упуте негде другде тј. да пн није спреман да ради са таквим дететпм, да се Закпн
п пбразпваоу деце са ппсебним пптребама неће спрпвести у пракси никада, да је ,,некп'' за тп
дпбип самп пплитичке ппене и сл,.
На првп мишљеое Кпмисије упутили смп жалбу затп штп је преппручена специјална шкпла.
Ппкушали смп да пбјаснимп да је за наше дете стимулативније да ппхађа редпвну шкплу и да буде
у прирпднпм вршоачкпм пкружеоу. Кпмисија је разматрала нашу жалбу, да би ппет предлпжили
исту врсту ппдршке и исту шкплу. С пбзирпм да нисмп прихватили мишљеое Кпмисије везанп за
специјалну шкплу, и пстали при тпме да дете и даље ппхађа редпвну шкплу, ппставили смп
питаое шта даље да радимп? Председник кпмисије нам је рекап да је сада све ствар дпгпвпра нас
рпдитеља и пдгпвпрних у шкпли у кпју је дете уписанп.
Накпн другпг мишљеоа Кпмисије кпје је дпстављенп и шкпли, телефпнпм смп дпбили ппзив да
дпђемп у шкплу да би се са нама пбавип разгпвпр. Одазвали смп се ппзиву, а разгпвпр са нама
пбавип је заменик директпра. Он нам је саппштип да је оегпв ,,стручни тим“ урадип ИОП, према
кпме се за нашег сина планира да у нареднпм перипду (пд априла 2011.) ппхађа пети разред и тп
такп штп ће свакпг дана дплазити на пп један час из различитих предмета. На питаое, заштп нас
никп није ппзвап да учествујемп у изради ИОП-а, заменик је пдгпвприп да је оегпв ,,стручни тим“
сасвим дпвпљан за тп, а на нама је да ИОП прихватимп или не. У тпм мпменту схватили смп да ће
се на крају шкплске гпдине пбистинити речи кпје је психплпг изгпвприла на ппчетку шкплске
гпдине: „да ће дете бити самп уписанп“. Када смп заменику рекли да је немпгуће да дете, месец
и пп пре краја шкплске гпдине, из првпг разреда пребацимп у пети, да је тп ппгубнп за оега,
пдгпвприп нам је да пн има ппвереое у пнп штп предлаже оегпв стручни тим, да је оегпв
,,стручни тим“ такп пдлучип и да ће такп и бити! У разгпвпру кпји је бип ппнижавајући и бплан пп
нас рпдитеље, реченп нам је мнпгп ружних и тешких речи пд стране психплпга.Такпђе нам је
реченп да наше дете није више ученик првпг разреда и да га не дпвпдимп у пдељеое кпје је дп
тада ппхађап. Замплили смп директпра шкпле да преиспитају дпнету пдлуку, и да нам пмпгуће да
пву шкплску гпдину приведемп крају штп безбплније. Међутим, никп нас није ппзвап, такп да
наше дете пд 12. 04. 2011. (када смп пдбили да пптпишемп ИОП) не иде у шкплу.
Обратили смп се Министру прпсвете тражећи да нас упути какп да пстваримп правп детета са
сметоама у развпју на шкплпваое и замплили да се преиспитају све пдлуке пдгпвпрних у шкпли
пд ппчетка шкплске 2010/2011. када је дете уписанп, па дп априла 2011. када је урађен ИОП без
нашег учешћа и дпнета пдлука да наше дете не ппхађа више први разред већ да се пребацује у
пети разред. 17. 08. 2011. дпбили смп писанп пбавештеое пд стране прпсветне инспекције (оима
је Министарствп прпсвете налпжилп да преиспитају пдлуке пдгпвпрних у шкпли) да ће нас пре
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ппчетка шкплске 2011/2012. ппзвати из шкпле и пбавестити у кпји ће разред ићи наше дете. Иакп
је шкплска гпдина ппчела 01. 09. 2011. никп нас из шкпле дп тада није ппзвап, па смп се ппнпвп
пбратили прпсветнпј инспекцији са питаоем шта да радимп?
Рекли су нам да сачекамп ппзив из шкпле, да будемп стрпљиви, такп да смп 12. 09. 2011. дпбили
ппзив да се јавимп директпру шкпле. Директпр шкпле нам је дап пбразац 4 - Сагласнпст
рпдитеља на ИОП да пптпишемп, рекавши нам да дете, дп даљнег, не дпвпдимп у шкплу. На
пбрасцу је писалп да дете ппхађа шести разред. С тим се нисмп слпжили, па сагласнпст на ИОП
нисмп пптписали. Такп смп пдлучили јер пд оегпвпг уписа у шкплу није билп ппстепенпг
прилагпђаваоа нити су испрпбане различите мпгућнпсти у раду са дететпм; кап рпдитељи чије
дете има сметое у развпју нисмп ниједнпм ппзвани пд стране психплпга и педагпга шкпле да
дпбијемп савете какп да сви заједнп ппмпгнемп детету да савлада препреке дпк је у шкпли;
педагпг и психплпг шкпле нису присуствпвале ниједнпм часу кпд нашег детета; никп нас ниједнпм
није питап какп се наш син ппнаша ппсле дпласка из шкпле; нису планиране, нити примеоене ни
минималне врсте ппдршке кпје је билп мпгуће пбезбедити (учитељ-вплпнтер, укључиваое друге
деце, присуствп шкплскпг психплпга и педагпга на часу, присуствп рпдитеља).
Иакп смп пд сампг ппчетка шкплске гпдине били спремни на максималну сарадоу са шкплпм,
шкплска гпдина 2010/2011. је изгубљена за наше дете, а страхујемп да ће такп бити и са
2011/2012. Питамп се да ли ће нaша бпрба завршити неуспехпм затп штп пни кпји су задужени за
примену Закпна п пснпвама система пбразпваоа, тврде да се закпн никада неће спрпвести у
пракси.
Све пвп нас је навелп да Вам се пбратимп и укажемп на дискриминацију према нама и нашем
детету и неппштпваое Закпна и Правилника пд стране заппслених у шкпли, пд стране директпра,
заменика директпра, шкплскпг психплпга, шкплскпг педагпга и учитеља у тпм смислу, штп је
изрекап мнпгп ружних речи на рачун нашег детета, а да при тпм нигде није сппменуп да је дете у
перипду дпк је ппхађап часпве музичкпг васпитаоа научип све песмице кпје су у тпм перипду
пбрађиване.
Мплимп Вас да свпјим аутпритетпм и у пквиру свпјих надлежнпсти извршите кпнтрплу и утицај на
заппслене у шкпли и да укажете на прпфесипналне и закпнске прппусте.
Анализа примера показаује:
да је ускраћено право на образовање (упис у најбилижу школу и додатну
подршку)
да школа није спровела мере заштите од дискриминације
да је од стране школе прекршена процедура уписа
да ИОП документ није написан у обрасцима прописаним правилником и да је
направљен на штету ученика
да родитељи нису укључени у израду ИОП-а, како је предвиђено чл. 77. ЗОСОВ и
правилником о ИОП-у
да је школа једнострано и на штету ученика донела одлуку о његовом
пребацивању из првог у пети разред
да ШУ није поступала у интересу ученика нити је реаговала у складу са
овлашћењима
просветна испекција је интервенисала, али није благовремено спровела мере
везане за упис детета у школу
да ИРК није поштовала процедуру и да је ученику ускратила могућности које
концепт подршке иначе пружа
Тим просветних саветника и стручњака/практичара МИО предложио је поступак који
треба следити у сличним ситуацијама:
укључити републичку и општинску инспекцију и ШУ на изналажењу решења које
ће обезбедити остваривање права ученика
направити општи надзор у школи и предложити мере за СТИО и стручну службу
паралелно пружати подршку и ученику и школи
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укључити Мрежу подршке ИО и особу од поверења у израду плана подршке
ученику
организовати посету запослених одговарајућој модел школи
организовати обуку за запослене у школи која доприноси повећавању
компетенција за квалитетно образовање за све
Улога просветне инспекције у овој ситуацији
Просветна испекција поступа по пријави родитеља, а то значи да врши инспекцијски
надзор у школи, односно да утврђује чињенице, констатује стање и налаже мере
школи.
Инспекцијским надзором треба да се утврди да ли је школа поступила у складу
са чланом 77, 98, 103. ЗОСОВ-а, чланом 44. И 45. ЗОСОВ-а и Правилником о
ИОП-у.
Просветни инспектор треба да констатује шта је конкретно школа урадила
након доласка родитеља са дететом у школу – да ли је и од када укључен СТИО,
да ли је и када формиран Тим за додатну подршку овом детету, да ли је и када
усвојен ИОП за ученика, да ли је поштована процедура у складу са
Правилником о ИОП-у.
Инспекција може да достави, проследи представку ШУ на даљу надлежност
јер је школи требало пружити стручну подршку како би се омогућило
остваривање права детета на квалитетно образовање.
Родитељима доставља обавештење о поступању и информише о
констатованом стању.
Зависно од утврђеног чињеничног стања, школи се налажу мере - једна од мера
би могла да буде да Школа упише дете у школу у складу са Законом, у
одређеном року, а то даље значи да све што је учињено супротно Закону, мора
да се исправи.
Уколико се утврди да је неко од запослених својим ангажовањем, или
неангажовањем (пропуштање радњи) онемогућио остваривање права детета –
директору или школском одбору се наложи да испита и утврди одговорност
запослених (члан 141. став 1 тачка 13).

ЕПИЛОГ - Након интервенције Мреже, у школи је:






формирана комисија за процену предзнања детета
промењен члан ИОП тима, умест психолога, који није сарађивао са
родитељима, у ИОП тим је ушао педагог школе
ученик, у складу са чл. 98 ЗОСОВ, уписан у четврти разред, код учитеља који
је сензибилисан за рад са децом којој је потребна подршка
родитељи су укључени у планирање ИОП-а
ученик је наставио да похађа четврти разред према индивидуалном
образовном плану са измењеним програмом (ИОП2).
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Пример 2

Ученик због кога се узнемирио цео град

Опис ситуације
Ученик је пп завршетку IV разреда прешап у другу шкплу. Један пд разлпга је тај штп је збпг мнпгих
свпјих ппступака у претхпднпј шкпли имап прпблеме и са наставницима и са вршоацима кпји се
нису смаоивали, нити превазилазили. Други разлпг је штп је нпва шкпла знатнп ближа оегпвпј
кући, па дп ое мпже да иде сам. И у нпвпј шкпли, врлп брзп су ппчели прпблеми, јер између
псталпг, ученик излази са часпва када му падне на памет, јури девпјчице, љуби их, штипка, чак је
једнпг дана купип пивп и дпнеп га на наставу.
Дечак има сметое у развпју збпг чега му је за укључиваое у вршоачку групу и наставни прпцес
пптребна дпдатна ппдршка. Какп благпвременп није псмишљена пдгпварајућа ппдршка, сукпб
између оега и псталих ученика је ескалирап дп мере у кпјпј шкпла више није мпгла да смири
ситуацију, већ су се укључили различити актери и цеп случај је дпспеп у медије.
Какп ситуацију виде рпдитељи друге деце?
Рпдитељи ученика Vа сматрају да шкпла више није безбедна средина за оихпву децу пд када је у
пдељеое дпшап нпви ученик кпји „не ппштује шкплска правили и насрће на другу децу“. Од
ппчетка шкплске гпдине су се пвим ппвпдпм у више наврата пбраћали директпру шкпле усменим
и писаним путем. Шкпла дп сада није реагпвала на ефикасан начин и пвај прпблем није решен.
Прве две недеље, када је мајка пвпг ученика свакпдневнп дплазила у шкплу, све је билп у реду.
Накпн престанка присуства мајке на пдмприма, настали су прпблеми.
На ппчетку је директпр пбразлпжип дплазак нпвпг ученика баш у пвп пдељеое тиме штп „је тп
пдељеое са најмаое прпблема“, сада је тп ппсталп пдељеое са највише прпблема. Рпдитељи
кажу да, накпн дпласка нпвпг ученика, „наставници не мпгу квалитетнп да раде у пвпм пдељеоу“.
Из тих разлпга недељу дана нису слали свпју децу у шкплу. Једна мајка је пред свима на
рпдитељскпм састанку у некпликп наврата изнпсила тврдоу да је оенп дете дпживелп насиље пд
стране нпвпг ученика и да је тп наведенп у писанпм пбраћаоу директпру шкпле.
Рпдитељи су забринути и љути штп шкпла ништа не предузима, и већина оих намерава да свпју
децу испише из шкпле. Два дана ппсле рпдитељскпг сатанка, рпдитељи 12 ученика из пдељеоа Vа
јављају да ће оихпва деца да пређу у другу шкплу.
Какп ситуацију види мајка детета са сметоама?
У старпј шкпли је билп дпста прпблема, деца су била склпна да мпје дете нагпварају да ради
неприхватљиве ствари, а пн није имап дпбру прпцену када треба, а када не треба да их ппслуша.
Надала сам се да ће прпмена шкпле ппзитивнп утицати на мпг сина.
Не знам заштп ме нису ппзвали на први рпдитељски састанак, када сам чула да су рпдитељи друге
деце тражили да ме уппзнају. Дпшла сам на други рпдитељски са страхпм какп ће рпдитељи
реагпвати на мене и на пнп штп ћу им рећи п мпм детету. Релатпвнп сам задпвпљна какп су
рпдитељи друге деце разумели и у првпм мпменту прихватили пнп штп сам им испричала.
Дпгпвприли смп се да будем присутна у шкпли у време пдмпра, и тп сам ппштпвала, пчекујући да
ће мпје дете дпбити педагпшкпг асистента, какп је тп предлпжила у свпм мишљеоу ппштинска
ИРК. Међутим, збпг пбавеза на ппслу, накпн две недеље нисам више мпгла да дплазим у шкплу,
није прпнађенп решеое за педагпшкпг асистента, а дп мене је из шкпле стизалп све више
пригпвпра на ппнашаое мпг сина.
Када сам у ппнедељак дпвела дете у шкплу, схватила сам да деца из оегпвпг пдељеоа нису
уппште дпшла на наставу! У хпднику сам срела разредну и на питаое збпг чега деца нису дпшла у
шкплу, дпбила сам пдгпвпр : „Знате Ви врлп дпбрп збпг чега нису дпшла!“
Све би билп другачије да се укључип педагпшки асистент. Не разумем какп ппштина нема нпвца
да плати педагпшкпг асистента, али има нпвца да плаћа свакпдневнп превпз дп другпг града деци
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кпја тамп иду у специјалну шкплу? Сматрам да ппстпје ппступци дискриминације према мпм
детету и да су изречене и нетачне инфпрмације п оегпвпм ппнашаоу.
Јакп ме је узнемирилп када сам из медија сазнала да се ученици Vа уписују у другу шкплу. Тада
сам пдлучила да се пбратим заштитнику грађана.
Какп ситуацију види директпр шкпле?
Дечак је дпшап кпд нас 1. септембра, разлпг кпји је мајка навела је штп је пва шкпла мнпгп ближа
оихпвпј кући. Овп је малп местп, па смп ми у шкпли знали да је ученик у старпј шкпли правип
прпблеме, и да су пни били немпћни да нађу решеое.
Ученик је већ ишап на ИРК и требалп је да има педагпшкпг асистента, међутим тп није билп
решенп, није се зналп кпји статус терба да има педагпшки асистант, кп ће га плаћати.
Када је у нашпј шкпли дечак ппчеп да се ппнаша непримеренп, сазвали смп рпдитељски састанак
и дпгпвприли смп се да мајка дплази у шкплу и буде са оим на пдмприма. Мајка је ппштпвала
пвај дпгпвпр две недеље, а пнда је престала да дплази. Тада су ппчели пзбиљнији прпблеми –
деца су ппчела да га избегавају, а рпдитељи да се жале на оега. Ми у шкпли смп сматрали да му
треба јпш времена да се адаптира на нпву шкплу, пчекивали смп да ће ппштина пбезбедити
педагпшкпг асистента.
Рпдитељи друге деце нису имали дпвпљнп стрпљеоа. У ппнедељак ниједнп дете није дпшлп на
наставу, а следеће недеље је 11 ученика напустилп нашу и прешлп у другу шкплу. Тада сам се
пбратип шкплскпј управи.
Какп ситуацију види ИРК?
Ученик је бип на интерреспрнпј кпмисији кпја је кап ппдршку у пбразпваоу предлпжила израду
ИОП-а са измеоеним прпграмп у предметима за кпје тим за дпдатну ппдршку прпцени да је
пптребнп, укључиваое педагпшкпг асистента, лпгппеда и плигпфренплпга, кап и укључиваое
детета у целпдневни бправак. Тренутнп се ради на тпме да ИРК, уместп педагпшкпг асистента
преппручи личнпг пратипца.
Какп ситуацију виде у ппштини (председник ппштине)?
Ми пвих дана имамп непријатну ситуацију у граду, једанаест рпдитеља хпће да испише свпју децу
из једне пснпвне шкпле и пребаци их у другу, из прпстпг разлпга штп нису мпгли да се уклппе са
једним дететпм кпје је са ппсебним пптребама и кпје је крпз прпграм инклузије стиглп у тај
разред. И кажем, да је све тп пкп инклузије билп исхитренп и није се ппказалп кап дпбрп, јер
једнпставнп губе и тп дете и та деца губе на свпм развпју и не мпгу да напредују....
Међутим, пстављена је мпгућнпст рпдитељима да се пни ппределе где ће оихпва деца да иду у
шкплу. Према инфпрмацијама кпје имам, мајка и даље жели да оенп дете ппхађа тај разред, без
пбзира на прпблеме кпји су настали. На ппчетку пве шкплске гпдине, ми смп имали случај да се
пдређени брпј рпдитеља деце са ппсебним пптребама, ппределип да свпју децу упише у
специјалну шкплу у другпм граду, баш затп штп та деца стагнирају у редпвнпј, штп не напредују.
Тп су деца са вишеструкпм пметенпшћу у развпју, били су кпд мене, и ми смп успели да им на
неки начин пбезбедимп превпз дп специјалне шкпле, где се пчекује да та деца мнпгп бпље
напредују. А пнп штп ми кап ппштина мпжемп, јесте да сагледамп мпгућнпсти да евентуалнп
прпширимп листу за превпз дпдатнпг брпја деце. Тп је нештп штп ми мпжемп да урадимп. На
жалпст, ми не мпжемп да залазимп ни у те закпнске прпписе нити шкплама мпжемп да
пдређујемп где ће кпје дете да расппреде.
Анализа примера показује:
Да је угрожено право ученика на образовање (и упис у најбилижу школу), на
заштиту од дискриминације (у локалној заједници), и право на заштиту
приватности
Да изостаје подршка наставницима од стране управе школе, СТИО и стручне
службе за развијање одговарајућег приступа у раду са учеником
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Да постоји неприхватање ученика које доводи до нарастања насиља и
небезбедности свих ученика
Да школа не решева ситуацију и проблем ескалира тако што родитељи других
ученика исписују или прете исписивањем своје деце из школе
Да ситуација излази из оквира школе и постаје тема шире јавности
Тим просветних саветника и стручњака/ практичара МИО предложио је поступак који
треба следити у сличним ситуацијама:
организовати ванредни надзор да се утврде све чињенице (прегледање
документације о плану подршке, раду на часу, записника са састанака
различитих тимова, информације од претходне школе)
наложити мере у циљу побошања организације и руковођења школом
сагледати етос школе, посебно колико је школа инклузивна
родитеља ученика укључити као важног партнера
побољшати безбедност свих, укључивањем личног пратиоца за ситуације ван
наставе и појачавањем дежурства на одморима
укључити педагошког асистента из ресурса школе или волонтера
организовати родитељски састанак за информисање о предлогу мера које ће
школа предузети и за договор са родитељима о даљим корацима
успоставити сарадњу са интерресорном комисијом и локалном самоуправом
ради обезбеђивања одговарајућих видова подршке
Мере које је просветни саветник урадио поводом ове ситуације:
Разговор са директором, педагогом, психологом, одељ. старешином.
Разговор са мајком новог ученика (већ од раније саветница је у контакту са
мајком преко мреже подршке ИО).
Разговор са наставницима: давање усмених налога, пружање стручне помоћи
на изради мера индивидуализације и реализације диференциране наставе
(уместо планиране седнице одељењског већа)
Увид у школску документацију – Извештај о раду школе, Годишњи план рада,
дневник рада одељења, припреме за час, записнике одељењских већа и
родитељских састанака; дневник евиденције часова допунске наставе,
педагошка документација/писана документација наставника о ученику, писано
обраћање родитеља ученика Vа- директору школе
Присуство на три часа у одељењу Vа, (математике, српског језика и физичког
васпитања) и индивидуални разговори саветнице са наставницима чије је
часове посетила;
Разговор са учеником којем је потребна подршка.
Разговор са 12 родитеља ученика који током целе недеље нису похађали
наставу и који намеравају да препишу децу у другу школу; родитељи су
информисани и о неопходности заштите личних података о сваком ученику па и
о ученику НН. Разговор са четири мајке које су одлучиле да њихова деца поново
редовно похађају наставу.
Разговор са начелником друштвених делатности општине (измена препоруке
ИРК за ангажовање педагошког асистента у ангажовање личног пратиоца за
ученика којем је потребна додатна подршка и изналажење могућности за
финансирање личног пратиоца за ученика од стране локалне самоуправе);
Договор са чланицама Мреже подршке ИО за пружање подршке школи у
развијању стратегије за превазилажење и ублажавање настале ситуације;
Улога просветног инспектора у овој ситуацији је:
Да у оквиру инспекцијског надзора, на основу увида у документацију, утврди да
ли се школа и на који начин припремила за долазак ученика који се уписао у
њихову школу (уколико су унапред знали да је у бившој школи било проблема).
Да утврди да ли је СТИО тим разматрао новонасталу ситуацију и направио план
акције, као и да ли је предложио да се формира ИОП тим за ученика,
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Да констатује које је мере даље школа планирала и предузимала да ученику
олакша укључивање у нову средину,
С обзиром да је ученик својим понашањем угрожавао друге у остваривању
права, требало би утврдити да ли је школа, у складу са Законом и Правилником
о примени посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, појачала васпитни рад, направила план заштите
за њега и остале и разрадила мере и активности које воде побољшању
ситуације. Треба да се утврди да ли је вршено праћење ефеката и да ли су
укључиване друге надлежне институција,
Да утврди да ли школа има доказе и може да документује да је поштовала сва
расположива средства да реши проблем,
Инспекцијским надзором треба да се утврди да ли је школа поступила у складу
са чланом 44, 45, 103, 113. Закона, Правилником о ИОП-у и Правилником о
примени посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања,
Зависно од утврђеног чињеничног стања налажу мере: да школа испита потребу
доношења ИОП-а за ученика; да појача васпитни рад са конкретним учеником;
да Тим за заштиту ученика од насиља направи план заштите за овог и остале
ученике и разради мере и активности које воде побољшању безбедности свих;
да се обрате и другим надлежним институцијама,
Уколико се утврди да је неко од запослених својим ангажовањем, или
неангажовањем (пропуштање радњи) онемогућио остваривање права детета –
директору или школском одбору се наложи да испита и утврди одговорност
запослених (члан 141. став 1 тачка 13).

ЕПИЛОГ - Након интервенције Мреже:


22. октобра школа је путем мејла послала обавештење начелнику школске
управе и просветној саветници „да од данас ...ученици и родитељи одељења
Vа не долазе на наставу... због, по мишљењу родитеља, насилног понашања и
узнемиравања ученика овог одељења од стране ученика са посебним
потребама...“ Просветни саветник надлежне школске управе је обавио
ванредни преглед и наложио низ мера. Један број ученика се вратио у ову
школу, док је 11 ученика прешло у другу школу. Мајка је почела да
присуствује настави у својству личног пратиоца детета и настава у овом
одељењу је почела несметано да се одвија. Након два месеца, због болести,
мајка није могла даље да долази у школу и тада је организована
конференција случаја....
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Пример 3

Разредни и поправни испити за ученика који се
образује по ИОП-у

Опис ситуације
Ученик је завршип редпвну пснпвну шкплу са врлп дпбрим успехпм. Збпг сметои у развпју, пре
свега у дпмену кпмуникације (сметое из спектра аутизма), завршни испит (прва гпдина примене)
пплагап је пп прилагпђенпј прпцедури и ппстигап 10 бпдпва из српскпг језика и 10 бпдпва из
математике. Средоу стручну шкплу, уписап је прекп градске уписне кпмисије. Важан критеријум у
избпру шкпле била је близина месту станпваоа, какп би ученик мпгап сам да иде у шкплу.
Двадесет дана накпн ппчетка шкплске гпдине, ппрпдица шаље дппис Шкплскпј управи у кпме је
пбавештава да оихпвп дете није прихваћенп у шкпли, да ппстпји велики птппр према оему, збпг
чега је пн „јакп узнемирен и у стаоу шпка“. Такпђе, прекп стручне службе из претхпдне, пснпвне
шкпле, ппрпдици стиже ппрука пд актуелне стручне службе „да није да пни дете не желе, али да
би му бпље билп у некпј другпј шкпли”. Прпсветни саветници пдлазе у шкплу и кпнстатују да
ученик није укључен у вршоачку групу, да наставници изражавају забринутпст и несигурнпст у
ппгледу ппступака кпје треба да кпристе у раду са пвим ученикпм и начина какп да с оим
кпмуницирају и укључе га у наставу, да шкпла није фпрмирала тим за пружаое дпдатне ппдршке,
да не ппстпји ппис пбразпвне ситуације ученика, педагпшки прпфил, кап ни план мера за
птклаоаое физичких и кпмуникацијских препрека. Прпсветни саветници дају преппруке шкпли да
за пвпг ученика прилагпди приступ у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа и Правилникпм п праву на индивидуални пбразпвни план.
Накпн два месеца, Шкплскпј управи стиже други дппис у кпме је ппрпдица пбавештава да је
атмпсфера у шкпли и даље напета и да су ппруке да ученик треба да прпмени шкплу једнакп
присутне, „штп ми дпживљавамп кап дискриминацију и ппвреду пснпвних права“. У дппису стпји и
тп да је, фпрмиран тим за дпдатну ппдршку и да је пд рпдитеља тражена сагласнпст за израду
ИОП-а, кпју су пни дали, „иакп нису укључени у тим и није билп ппкушаја примене
индивидуализпванпг приступа, кпји се спрпвпди пре ИОП-а, и саставни је деп пбразпвнпваспитнпг рада, за кпји није неппхпдна ппсебна дпкументација“. Прпсветни саветници, заједнп са
чланпм Мреже ппдршке инклузивнпм пбразпваоу, пдлазе у другу ппсету шкпли. Приликпм
прегледаоа дпкументације п индивидуалнпм пбразпвнпм плану, упченп је да у ппступку нису
кпришћени службени пбрасци дати у Правилнику п ИОП-у, кап ни званични пбразац на кпме
рпдитељ даје сагласнпст. Рпдитељи нису укључени у тим за дпдатну ппдршку и нису учествпвали у
оенпм планираоу. На сппственп тражеое, дпбили су на увид педагпшки прпфил кпји „пскуднп,
непптпунп и честп прпизвпљнп“ пписује оихпвп дете. На тпм састанку, првенственп стручна
служба, изнпси кап тешкпћу у раду, тп штп је ученик несарадљив, штп не пдгпвара на директнп
ппстављена питаоа, штп седи сам у ппследопј клупи, кпја је једнпм празнпм клуппм пдвпјена пд
псталих ученика. Наглашавају, да пни кап шкпла, када су слични прпблеми у питаоу, упућују
ученике на третман у Институт за менталнп здравље са чијим се мишљеоем „усклађују у
васпитнпм раду“. И ппнпвп ппстављају питаое да ли је пва шкпла прави избпр за ученика. Упркпс
пваквпм ппису ситуације, један наставник саппштава да има кпмуникацију са ученикпм, да је
мпгап да га испита и пцени и да у извеснпј мери успева да га уклппи у рад на часу. Такпђе, важнп
је истаћи чиоеницу да ученик редпвнп дплази у шкплу и не прави изпстанке. На пвпм састанку,
рпдитељ саппштава да је незадпвпљан какп је дп сада стручни сарадник впдип тим за дпдатну
ппдршку и изнпси забринутпст збпг изражених негативних ставпва кпје има према оегпвпм
детету, и тражи да други стручни сарадник преузме впђеое тима.
Директпр и пстали присутни уважавају разлпге и прихватају захтев рпдитеља, такп да је пдређен
други стручни сарадник са кпјим ће рпдитељи и ученик, у будуће, бити у неппсреднпм кпнтакту.
Шкпли је преппрученп да направе план ппдршке у складу са Правилникпм п ИОП-у, да им
рпдитељи буду деп тима кап важан пслпнац и ресурс и да у тпм прпцесу, на нивпу шкпле, раде
тимски и кпристе већ ппстпјећа ппзитивна искуства. Реченп им је да мпгу да кпристе и услуге
Мреже ппдршке ИО.
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Накпн два месеца (тп је већ мај месец) шкпла прганизује састанак пдељенскпг већа на кпји ппзива
прпсветне саветнике и члана Мреже ппдршке. На састанак пдлазе самп два члана Мреже
ппдршке, јер су прпсветни саветници били спречени. Саппштенп је да ученик сада, за разлику пд
првпг пплугпдишта, сталнп излази са часпва. На часу прпведе пкп 10-15 минута, а псталп време
прпвпди у шкплскпм клубу или кпд стручнпг сарадника на кпмпјутеру. Али и даље редпвнп
дплази у шкплу и у шкпли прпведе све време дпк траје настава. Ппчеп је више да кпмуницира,
прихвата да ради заједнп са наставникпм, али када треба да пдгпвара, каже „нисам ништа
спремап“, па наставнике брине какп да га пцене. Никп, међутим, није разгпварап са кплегпм кпд
кпга ученик редпвнп пдгпвара и дпбија пбјективну пцену. Овај наставник је прилагпдип
испитиваое такп штп са ученикпм дпгпвара пбим градива и када ће га питати. Кпнстатпванп је да
ни за један предмет није направљен ИОП, али да неки наставници, свакп за себе прави
прилагпђаваоа без дпкументације и да већи брпј наставника ппказује спремнпст за прихватаое
ппсебнпсти у ппнашаоу пвпг ученика.
Иакп нису прављени индивидуални пбразпвни планпви са прилагпђеним прпгрампм, на пвпм
састанку је, без најаве и претхпднпг дпгпвпра са рпдитељима, тражена оихпва сагласнпст за
израду ИОП са измеоеним прпгрампм пп кпме би се ученик пбразпвап, пднпснп за упућиваое на
интерреспрну кпмисију. Рпдитељи су дали сагласнпст.
Дан пре завршетка шкплске гпдине, рпдитељи дпнпсе нпви дппис у Шкплску управу у кпме
између псталпг пише: „Шкплска управа је уппзната са прпцеспм увпђеоа и примене ИОП-а за
наше дете кпје ппхађа први разред средое стручне шкпле. .... Увидпм у шкплски дневник, два
дана пред крај шкплске гпдине, видели смп да пн има самп једну закључену ппзитивну пцену, да
је из ппјединих предмета непцеоен, а из ппјединих има негативне пцене тпкпм целе шкплске
гпдине,.... упркпс тпме штп дете кпје се пбразује пп ИОП-у не мпже да има негативне пцене и да
мпра бити пцеоенп у складу са ИОП-пм... Мплимп да предузмете пдгпварајуће мере у циљу
птклаоаоа прппуста кпји нису у складу са прпписима и прпцедирама кпје се пднпсе на примену
ИОП-а“.

Аанализа примера показује:
да је угрожено право ученика на квалитетно образовање (и додатну подршку у
образовању), и право на заштиту од дискриминације
да су у приступу ученику и начину рада са њим прекршени чланови ЗОСОВ-а
који се односе на образовање по ИОП-у,
да школа није радила по Правилнику о ИОП-у и Правилнику о оцењивању
да школа није формирала СТИО
да стручни сарадници имају отворен негативан став према укључивању ученика
у школу
да наставници не примењују диференцирану наставу и индивидуализацију у
раду са учеником
да директор и управа школе не подржавају инклузију као званично системско
опредељење
да су у приступу ученику и начину рада са њим прекршени чланови ЗОСОВ-а
који се односе на образовање по ИОП-у, прекршени су Правилник о ИОП-у и
Правилник о оцењивању
да нису израђени педагошки профил, план прилагођавања, ИОП у складу са
постојећим прописима нити су коришћени прописани обрасци
да родитељи нису укључени у дефинисање образовне ситуације ученика и
планирању подршке
да школа није поступила по савета ШУ
да је изостала комуникација са претходном школом при упису у средњу школу
да остали наставници не уважавају искустава наставника који успешно раде са
овим учеником
Тим просветних саветника и стручњака/ практичара МИО предложио је поступак који
треба следити у сличним ситуацијама:
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ванредна посета школи од стране ШУ и Мреже подршке ИО
саветодавни рад са одељенским већем, стручном службом, директором и
родитељима током целе школске године - подршка школи за развијање
позитивног става према Квалитетном образовању за све
обука за израду ИОП-а и примену различитих стратегија у настави
(алтернативно: огледни часови – снимљени или уживо)
обука наставника за примену различитих стратегија у настави
обука стручних сарадника и директора за развијање инклузивног етоса и
примену инклузивних принципа у школи
укључивање родитеља као сталних сарадника у осмишљавању подршке
Улога просветног инспектора у овој ситуацији
У оквиру инспекцијског надзора просветни инспектор треба да изврши увид у
педагошку документацију и утврди:
да ли је школа поступила у складу са чланом 44, 77. ЗОСОВ-а и Правилником о
ИОП-у,
шта је школа предузела у вези са притужбама родитеља „да њихово дете није
прихваћено у школи, да постоји велики отпор према њему, због чега је он јако
узнемирен и у стању шока“,
да ли је директор испитивао и утврдио оговорност запослених који нису поступили у
складу са Законом, Правилником у ИОП-у и Правилником о оцењивању ученика,
да утврди да ли је неко од запослених својим ангажовањем, или неангажовањем
(пропуштање радњи) онемогућио остваривање права детета (члан 141. став 1. тачка
13).
На основу утврђеног стања школи се налаже:
да одмах поступи у складу са чланом чл. 44, 77. ЗОСОВ-а и Правилником о ИОП-у,
да се оцењивање ученика спроведе у складу са Правилником о оцењивању и
Правилоником о ИОП-у,
да се школа обрати ШУ за стручну помоћ и да поступи у складу са Препорукама.
Обавезно извршити контролни преглед школе и проверити да ли је школа поступила у
складу са мерама и препорукама. Уколико се утврди да школа није поступила у
складу са наложеним мерама, односно не предузима одговарајуће мере у
случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог Закона и тежих повреда радних
обавеза запослених и не донесе или не остварује индивидуални образовни план (члан
77.) просветни инспектор треба, у складу са Законом, да поднесе прекршајну пријаву
против установе.

ЕПИЛОГ - Након интервенције Мреже:





Направљен је план полагања разредних испита тако да ученик може да се
припреми за њих
За сваки предмет је, заједно са родитељима, сачињен програм који ученик
треба да савлада
Ученику је објашњено (разредни старешина, стручни сарадник и директор)
због чега треба да иде на разредне испите и како ће они изгледати
Ученик је положио све испите, уписао се у други разред и наставио
школовање
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Прилози – преглед

Прилог 1

Прилог о Мрежи подршке ИО садржи информације о начину рада и
врстама професионалних услуга, као и контакте координатора Мреже
којима се заинтересовани могу обратити за подршку.

Прилог 2

Прилог садржи оригинални текст ИОП правилника и уз њега прописане
обрасце за предшколске установе и школе.
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Прилог 1

Мрежа подршке инклузивном образовању

Како и зашто је настала Мрежа?
Повезивањем различитих специјализација и актера образовања = од МПН и образовних
установа са развијеном инклузивном праксом, до НВО и удружења (стручњаци,
родитељи и особе из осетљивих група) у циљу обезбеђивања:
 подршке МПН у осмишљавању и промоцији модела ИО и изграђивању
капацитета институција
 довољног броја стручњака и практичара за едукативни, саветодавни и
супервизијски рад са образовним установама
 директне подршке на захтев образовних установа, наставника/ца и родитеља.

Ко чини Мрежу?
Мрежу чине две паралелне, и на нивоу Школских управа међусобно повезане,
структуре:
 Имплементациони тим за ИО МПН – 16 просветних саветника, именованих од
стрaне Министра кao ШУ координатори зa ИО.
 Практичари, стручњаци и модел школе са искуством у примени ИО – 16
координатора Мреже, 14 модел школа и преко 100 практичара и стручњака,
предложених од стране ДИЛС тима.
Радом Мреже управља Савет Мреже и Привремени координациони тим.

Који су задаци Мреже?
Мрежа паралелно обавља две врсте задатака:
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РАЗВОЈ КОНЦЕПТА ИО
 Израда пакета обука и приручника
 Разрада програма и стандарда професионалних услуга
 Обука стручњака
 Осмишљавање праћења и вредновања
 Предлагање мера за даље унапређење концепта и праксе
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАКСЕ ИО
 Промоција ИО
 Реализација обука
 Развој и ширење примера добре ИО праксе (хоризонтално учење)
 Пружање професионалних услуга установама и појединцима
 Праћење примене ИО
 Идентификовање проблема у примени ИО

36

Пружање подршке, на захтев установа и појединаца, обухвата следеће услуге:
 Давање информација и објашњења путем телефона или електронске поште и
вебсајта
 Организовање посета установи или активностима/часовима, ради пружања
подршке у
 организацији рада установе, као и раду СТИО
 прилагођавању наставе или укључивању деце у групу/одељење
 изради ИОПа и оцењивању постигнућа према ИОП-у
 Реаговање на основу молбе родитеља за подршком или приговора о кршењу
права детета, као и давање подршке установи / родитељу / ИРК у доношењу
одлуке о образовању детета.

Коме се обратити за добијање подршке?
НА НИВОУ ШКОЛСКИХ УПРАВА
МПН - Имплементациони тим за ИО МПН и Координатори Мреже подршке ИО
ШУ Сомбор
Ксенија Лишчевић
so.emilli@neobee.net

ШУ Нови Сад
Соња Миладиновић
sonja.d.miladinovic@gmail.com

Стаменка Судар
063 830 6964

Соња Париповић
063 458 179

ШУ Београд
Љерка Ђорђевић, Биљана
Букинац

ШУ Пожаревац
Весна Милетић

ljerka.djordjevic@mpn.gov.rs
biljana.bukinac@mpn.gov.rs

vesna.miletic@mpn.gov.rs

ШУ Зрењанин
Светлана Кочиш
svetlana.kocis@suzrenjanin.edu.rs

Снежана Киџин
064 210 47 43
ШУ Ваљево
Љиљана Рељић
ljiljana.reljic@kolubarskiokrug.rs

Светлана Комленовић
064 170 79 98
ШУ Чачак
Слађана Мијатовић
sladjana.mijatovic@eunet.rs

Милена Васић
063 323 817

Љиљана Симић
064 258 7839

ШУ Јагодина
Дубравка Јовановић
dubrravka@gmail.com

ШУ Крагујевац
Мила Тодоровић
mdtodorovic@ptt.rs

Слађана Мијатовић
032/341-166, 032/311-327

Снежана Митровић
064 808 15 40

Душанка Ћировић
064 136 0425

ШУ Краљево (Нови Пазар)
Миодраг Костић

ШУ Ниш
Татјана Живановић

minikraljevo@ptt.rs

ШУ Зајечар
Славко Николић
slavkomps@open.telekom.rs

Миодраг Костић
036/ 319-890, 036/314-286

Љиљана Стојановић
063 850 9473

Љиљана Радовановић Тошић
064 17 3 6074

ШУ Ужице
Јелена Павловић

ШУ Лесковац
Лидија Нешић

skolskauprava@eunet.rs

ШУ Крушевац
Аца Лапчевић
mpskrusevac@open.telekom.rs

Зорица Димитријевић
064 166 8606

Аца Лапчевић
037/443-691, 037/443-692

Милена Ћуковић
064 228 2177

ШУ Косовска Митровица
Вера Смиљић

ШУ Ранилуг

ompskm@yahoo.com

su_ranilug@yahoo.com

028/424-359

0280/75-667
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cenus@nis.edu.rs

lines@sbb.rs

НА ЦЕНТРАЛНОМ НИВОУ
Савет Мреже
Милена Јеротијевић
milena.jerotijevic@gmail.com
064 362 4405

Прилог 2

Координациони тим Мреже
Љиљана Симић
ljiljana.simic0@gmail.com
064 258 7839

Заштитник грађана
Тамара Лукшић Орландић
tamara.luksicorlandic@zastitnik.rs
065 230 2749

Правилник и ИОП обрасци

На основу члана 77. став 12. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 72/09),
министар просвете доноси
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ
ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближа упутства за утврђивање права на индивидуални
образовни план (у даљем тексту: ИОП), његову примену и вредновање у предшколској установи,
основној и средњој школи, (у даљем тексту: установа) с циљем постизања оптималног укључивања
детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово напредовање и осамостављивање у
вршњачком колективу, као и за ИОП за ученике са изузетним способностима.
Право на индивидуални образовни план
Члан 2.
Право на ИОП има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и
васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитнообразовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода
образовања и васпитања, а нарочито ако дете, односно ученик:
1. има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и
емоционалном развоју);
2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или
вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма);
3. потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно,
језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи);
4. из других разлога остварује право на подршку у образовању.
Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним
способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.
Прикупљање података и формирање документације
Члан 3.
Васпитач, наставник, односно стручни сарадник прати развој и напредовање детета, односно
ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и
самосталности.
Ако у поступку праћења напредовања детета, односно ученика, васпитач, односно наставник или
стручни сарадник, утврди да дете, односно ученик не остварује очекиване исходе образовања и
васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда,
приступа се прикупљању података, ради формирања неопходне документације за пружање одговарајуће
подршке у образовању и васпитању.

38

Васпитач, наставник, односно стручни сарадник поред већ датих података о детету, односно
ученику, прикупља податке из различитих извора (од родитеља, односно старатеља детета или ученика,
стручњака ван образовне установе који добро познаје дете, односно ученика, од вршњака и самог детета,
односно ученика, на начин на који је то могуће), при чему се користе различите технике (систематско
посматрање активности детета, односно ученика у различитим ситуацијама, тестирање, као и
интервјуисање и попунавање упитника од стране ученика и других који познају дете, односно ученика).
Медицински налази су, по потреби, саставни део документације.
На основу прикупљених података и документације из ст. 2 и 3. овог члана стручни сарадник
координира израду и у сарадњи са васпитачем, односно наставником израђује педагошки профил детета,
односно ученика.
Педагошки профил садржи опис образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за
планирање индивидуализованог начина рада са дететом, односно учеником.
Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада)
Члан 4.
На основу педагошког профила детета, односно ученика утврђују се подручја у којима постоји
потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање физичких и
комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у образовно-васпитном, односно васпитнообразовном раду.
Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада ) у установи
остварују се путем:
1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија активност у предшколској установи,
односно настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика
активности, израде посебног распореда активности итд.);
2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а
посебно приликом увођења нових садржаја, начина задавања задатака, праћења брзине и темпа
напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, постављања правила
понашања и комуникације.
Отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) према
детету, односно ученику спроводе се у пракси током процеса образовања и васпитања, према потреби,
као саставни део образовно-васпитног рада васпитача, односно наставника и могу се остваривати и без
вођења посебне документације.
Планиране мере за отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин
рада) у установи, уписују се у Образац 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Садржај ИОП-а
Члан 5.
ИОП је писмени документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и
васпитању детета, односно ученика ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и
комуникацијских препрека нису довеле до остваривања општих исхода образовања и васпитања,
односно до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.
ИОП садржи посебно:
1) личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика
2) циљ образовно-васпитног рада, односно промену која додатном подршком треба да се
достигне у подручју у којем се планира додатна подршка
3) операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности односно корака и њихов
редослед у васпитној групи и на часовима у одељењу, као и опис и распоред рада изван групе, односно
одељења када је то потребно;
4) посебнe стандардe постигнућа и прилагођенe стандардe за поједине активности у
предшколској установи, за поједине или за све предмете у школи, односно исходе тих активности које
кроз поступан процес доводе до циља додатне подршке;
5) лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних активности;
6) временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току планираних
активности.
ИОП може да се донесе за део или целокупан предшколски програм, а у школи за део или област
у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или за све садржаје,
односно наставне предмете за разред који ученик похађа, као и за ваннаставне активности.
За ученика са изузетним способностима школа доноси прилагођен и обогаћен ИОП, сходно
ставу 3. овог члана.
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Садржај ИОП-а у предшколској установи, односно школи дат је на Обрасцу 2 и Обрасцу 3, који
су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Предлог за утврђивање права на ИОП
Члан 6.
Предлог за утврђивање права на ИОП може да поднесе стручни тим за инклузивно образовање,
а на основу процене потреба за ИОП-ом коју може да даје васпитач, наставник, стручни сарадник, или
родитељ детета, односно ученика.
Установа писменим путем обавештава родитеља, односно старатеља да је поднет предлог за
утврђивање права на ИОП.
Покретање предлога за утврђивање права на ИОП, спроводи се по истом поступку за свако дете,
односно ученика за кога је процењено да му је потребна додатна подршка у образовању и васпитању,
независно од тога да ли се ИОП израђује за дете, односно ученика који има тешкоће у учењу или за
ученика са изузетним способностима.
Стручни тим за инклузивно образовање подноси предлог за доношење ИОП-а ако дете, односно
ученик не постиже исходе образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због сметњи у
развоју и инвалидитета, или ако би ученик, због његових изузетних способности, могао да постигне или
већ постиже резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда. Предлог садржи наводе и
образложене разлоге за подношење предлога за утврђивање права на ИОП, као и доказе о претходно
организованом индивидуализованом начину рада са дететом, односно учеником.
Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са поднетим
предлогом за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово подношење и да је сагласан да се приступи
изради ИОП-а.
Изузетно, ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за израду ИОП-а, ни након
предузетих мера од стране стручног сарадника, васпитача детета, односно наставника ученика или
стручног тима за инклузивно образовање, ради заштите детета, односно ученика, примењује се
индивидуализовани начин рада, без ИОП- а.
Сагласност родитеља, односно старатеља из става 5. овог члана даје се на Oбрасцу 4, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Врсте ИОП-а
Члан 7.
ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде:
1) по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи
на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада,
уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; активности и њихов распоред као и
лица која пружају подршку;
2) по измењеном програму у коме се, осим садржаја из става 1. тачке 1) овог члана, прецизно
планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда
постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете.
3) обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностима.
Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима
постигнућа, претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, као и
мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и
социјалном подршком детету и ученику.
Израда и доношење ИОП-а
Члан 8.
Стручни тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању предлога директору
установе предлаже чланове тима за пружање додатне подршке детету, односно ученику.
Директор установе, после добијене писмене сагласности родитеља, односно старатеља,
формира тим за пружање додатне подршке детету, односно ученику.
Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине: васпитач, стручни
сарадник, сарадник у предшколској установи, родитељ, односно старатељ детета, а у складу са потребама
детета и педагошки асистент, односно стручњак ван предшколске установе, на предлог родитеља,
односно старатеља.
Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине: наставник разредне наставе, односно
одељенски старешина, предметни наставник, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ детета, а у
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складу са потребама детета и педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на предлог родитеља,
односно старатеља.
За доношење ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима
постигнућа, стручни тим за инклузивно образовање прибавља и мишљење интерресорне комисије за
процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.
Тим за пружање додатне подршке детету, односно ученику израђује ИОП. Родитељ, односно
старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.
Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на
усвајање.
Примена ИОП-а
Члан 9.
ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у групи предшколске установе, односно у
одељењу школе. Васпитач и наставник при планирању свог рада у групи, односно одељењу, укључује
мере и активности предвиђене ИОП-ом.
Изузетно, према потребама детета, односно ученика, а на основу одлуке тима за пружање
додатне подршке ученику, ИОП може да се остварује и ван васпитне групе у предшколској установи,
односно ван одељења у школи.
У току примене ИОП-а у установи активно учествују сви чланови тима за пружање додатне
подршке детету, односно ученику.
Ако примена ИОП-а захтева финансијска средства, установа упућује писмени захтев
интерресорној комисији за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном
подршком детету или ученику.
Ученик који стиче образовање у току примене ИОП-а оцењује се према ИОП-у, а у складу са
прописом о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању. Завршни испит,
односно матуру полаже у складу са прописом о програму завршног испита, односно матуре, уз
неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање подршке ученику, а у складу са
ИОП-ом.
Наставак спровођења, односно престанак потребе за ИОП-ом
Члан 10.
На основу вредновања, уз сагласност стручног тима за инклузивно образовање, педагошки
колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОПом, на предлог тима за пружање додатне подршке.
Одлука о наставку спровођења ИОП-а доноси се ако се утврди да планиране активности
одговарају потребама детета, односно ученика, или да се резултати могу очекивати након одређеног
периода рада. Време спровођења ИОП-а може се продужити, уз сагласност родитеља, односно
старатеља детета, или ученика.
Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се утврди да се даљи напредак детета,
односно ученика може остваривати применом индивидуализованог начина рада, уз претходно
прибављено мишљење детета, сагласно годинама и зрелости.
Одлука из става 3. овог члана доноси се уз сагласност родитеља, односно старатеља детета, или
ученика.
Вредновање и измена ИОП-а
Члан 11.
Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом.
Спољашње вредновање ИОП-а врши просветни саветник, односно саветник – спољни сарадник
у току стручно-педагошког надзора. У оквиру вршења стручно-педагошког надзора утврђује се
испуњеност услова у поступку доношења ИОП-а, вреднује се садржај и примена ИОП-а.
Вредновање ИОП-а унутар установе врши се кроз самовредновање стручног тима за инклузивно
образовање и тима за пружање додатне продршке детету, односно ученику, према унапред утврђеној
динамици у ИОП-у и према указаној потреби, у првој години уписа тромесечно, а у свим наредним
годинама на почетку сваког полугодишта, односно радне године. Резултати вредновања обавезно се
достављају стручном тиму за инклузивно образовање и педагошком колегијуму.
На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке детету односно
ученику израђује предлог измене и допуне односно прилагођавања ИОП-а потребама детета односно
ученика.
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Измена ИОП-а врши се у складу са напретком и развојем детета, односно ученика: ако постигне
планиране резултате пре очекиваног рока или не постиже очекиване резултате, односно у другим
случајевима када настану промене у понашању детета и његовом окружењу.
Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.
Право на заштиту података
Члан 12.
Подаци прикупљени од стране тима за пружање додатне образовне подршке детету односно
ученику, ради израде ИОП-а, морају бити заштићени од злоупотребе и не смеју се користити у друге
сврхе без сагласности лица чија је сагласност неопходна за спровођење ИОП-а.
Установа је дужна да обезбеди заштиту података детету, односно ученику у току остваривања
права на ИОП.
Евиденција и документација ИОП-а
Члан 13.
Евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се у прописаним средствима
евиденције о васпитно-образовном раду у предшколској установи и образовно-васпитном раду у школи,
у складу са законом.
Документација која прати ИОП саставни је део педагошке документације коју води
предшколска установа, односно школа.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број: 110-00-00243/2010-07
У Београду, 23. септембра 2010. године
МИНИСТАР
проф. др Жарко Обрадовић
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навести )

Остале мере подршке (уколико их има,

Измена садржаја активности и исхода
у васпитној групи, односно садржаја
учења и стандарда постигнућа
образовања

специфична организација и распоред
активности и сл.)

Прилагођавање простора/услова у
којима се активности односно учење
одвија (нпр. oтклањање физичких баријера,

Прилагођавање метода, материјала и
учила (мере индивидуализације)

Мере/врста подршке
активности, односно
предметe/области)

Потребне мере/врсте
подршке (за којe

Кратак опис мере/врсте подршке и
сврха тј. циљ пружања подршке

Процена потреба за подршком
Реализује и
прати (ко, када )

ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ОТКЛАЊАЊА ФИЗИЧКИХ И КОМУНИКАЦИЈСКИХ ПРЕПРЕКА
(ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА) У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДНОСНО ШКОЛИ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2
Предшколска установа

САДРЖАЈ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА (ИОП)
А. Лични подаци о детету
Име и презиме детета
Датум рођења
Место и адреса становања
Име и презиме родитеља/старатеља
Место и адреса становања
родитеља/старатеља (уколико није иста)
Медицински налази/документација
Предшколска установа – објекат
Група у предшколској установи
Васпитачи
Други сарадници
Додатна подршка (помоћ и
помагала/учила која користи)
Важне информације о претходном
развоју, мерама индивидуализације,
рехабилитацији и сл.
Подручје подршке развоја (о чему треба
водити рачуна приликом програмирања
рада и активности)
Чланови тима за додатну подршку
детету
Координатор тима за додатну подршку
детету
Остали учесници у изради ИОП-а
Коме се ИОП даје на увид на основу
сагласности родитеља
Сагласност родитеља/старатеља на
спровођење ИОП-а – потпис и датум
Сагласност родитеља/старатеља на
престанак спровођења ИОП-а – потпис
и датум

Датуми састанка тима за додатну подршку детету
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Потребе за подршком

Идентификоване приоритетне области и потребе за подршком у васпитнообразовном раду:

Додатна подршка (додатни видови рада са дететом у оквиру васпитне групе,
вртића и породице) и додатна подршка за коју је потребно одобрење
Комисије:

Б.5 Моторички развој (издвојити важне чињенице о досадашњем моторичком развоју, о начину функционисања и сл. )

Б.4 Самосталност и брига о себи (издвојити важне чињенице о развоју способности да се стара о себи у складу са узрастом код куће и у предшколској установи )

Б.3 Говор и комуникација (издвојити важне чињенице о начинима размене информација са другима, укључујући и степен развоја говора и познавања језика на коме се
комуницира у групи као и сметње у коришћењу вербалних, визуелних и симболичких средстава комуникације )

Б.2 Социјално-емоционални развој (издвојити важне чињенице о односима са другима, вршњацима и одраслима, о поштовању правила и реаговању у социјалним
ситуацијама)

Б.1 Сазнајни развој (издвојити важне чињенице о досадашњим постигнућима, интересовањима, областима и специфичним вештинама и како се оне испољавају у
различитим ситуацијама )

Јаке стране и интересовања детета

Б. Педагошки профил детета - предшколска установа
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Учесталост и
трајање

Учесталост и
трајање

Реализатори

Учесталост и
трајање

Циљ (очекивана промена):
Укупно трајање:

Реализатори

Циљ (очекивана промена):
Укупно трајање:

Реализатори

Циљ (очекивана промена):
Укупно трајање:

стручни сарадник
родитељ/старатељ
васпитач

Исход/очекивана промена и како ће се она
проценити

Исход/очекивана промена и како ће се она
проценити

Исход/очекивана промена и како ће се она
проценити

Датум следећег састанка за ревизију/евалуацију ИОП-а:

Координатор/одговорна особа за реализацију ИОП-а (потпис): ____________________________

Чланови/це ИОП тима (потписи):

Датум израде ИОП-а:

Напомена: план активности израђује се за сваку идентификовану приоритетну област или предмет

1.
2.
3.

Кораци/Активности:

Активност/област:

1.
2.
3.

Кораци/Активности:

Активност/област:

1.
2.
3.

Кораци/Активности:

Активност/област:

Ц. План активности – предшколска установа

ОБРАЗАЦ 3
Школа

САДРЖАЈ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА (ИОП)
А. Лични подаци о ученику/ученици
Име и презиме ученика/це
Датум рођења
Место и адреса становања
Име и презиме родитеља/старатеља
Место и адреса становања
родитеља/старатеља (уколико није иста)
Медицински налази/документација
Школа – издвојено одељење
Разред/одељење
Разредни старешина/предметни
наставник
Други сарадници/наставници
Додатна подршка (помоћ и
помагала/учила која користи)
Важне информације о претходном
образовању, мерама индивидуализације,
рехабилитацији и сл.
Подручје подршке развоја и образовне
ситуације (о чему треба водити рачуна
приликом програмирања учења и
подучавања)
Чланови тима за додатну подршку
детету
Координатори тима за додатну подршку
детету
Остали учесници у изради ИОП-а
Коме се ИОП даје на увид на основу
сагласности родитеља
Сагласност родитеља/старатеља на
спровођење ИОП-а – потпис и датум
Сагласност родитеља/старатеља на
престанак спровођења ИОП-а – потпис
и датум
Датуми састанка ИОП тима:
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Потребе за подршком

Идентификоване приоритетне области и потребе за подршком у образовању

Додатна подршка за коју је потребно одобрење Интерресорне комисије за
додатном подршком:

Б.5 Утицај спољашњег окружења на учење (издвојити важне чињенице о породичним и другим условима који могу да утичу на учење и напредовањеученика)

Б.4 Самосталност и брига о себи (издвојити важне чињенице о способности да се сам стара о себи и испуњава свакодневне обавезе код куће и у школи )

Б.3 Комуникацијске вештине (издвојити важне чињенице о начинима размене информација са другима, укључујући и степен познавања језика на коме се школује,
као и сметње у коришћењу вербалних, визуелних и симболичких средстава комуникације )

Б.2 Социјалне вештине (издвојити важне чињенице о односима са другима, одраслима и , вршњацима, поштовању правила и и реаговању у социјалним
ситуацијама)

Б.1 Учење и како учи (издвојити важне чињенице о досадашњим образовним постигнућима, стиловима учења, ставовима према школи, мотивацији за учење,
интересовањима, областима и специфичним вештинама и како се ови аспекти понашања испољавају у различитим ситуацијама )

Јаке стране и интересовања ученика/це

Б. Педагошки профил ученика/ученице
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Учесталост и
трајање

Учесталост и
трајање

Реализатори

Учесталост и
трајање

Циљ (очекивана промена):
Укупно трајање:

Реализатори

Циљ (очекивана промена):
Укупно трајање:

Реализатори

Циљ (очекивана промена):
Укупно трајање:

стручни сарадник
родитељ/старатељ
васпитач

Исход/очекивана промена и како ће се она
проценити

Исход/очекивана промена и како ће се она
проценити

Исход/очекивана промена и како ће се она
проценити

Датум следећег састанка за ревизију/евалуацију ИОП-а:

Координатор/одговорна особа за реализацију ИОП-а (потпис): ____________________________

Чланови/це ИОП тима (потписи):

Датум израде ИОП-а:

Напомена: план активности израђује се за сваку идентификовану приоритетну област или предмет

1.
2.
3.

Кораци/Активности:

Активност/област:

1.
2.
3.

Кораци/Активности:

Активност/област:

1.
2.
3.

Кораци/Активности:

Активност/област:

Ц. План активности – предшколска установа
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Датум:

Сагласан:

Сагласност родитеља, односно старатеља за израду ИОП-а:

Директор предшколске установе, односно школе – потпис, датум и печат:

ИОП се израђује за радну/школску годину:

Назив објекта предшколске установе, односно издвојеног одељења школе:

Седиште предшколске установе, односно школе:

Назив предшколске установе, односно школе:

ИОП израђује тим установе у саставу:

Образложење предлога:
(ако је предшколска установа односно школа, подносилац предлога, прилаже
доказе о претходно предузетим мерама индивидуализације образовноваспитног рада)

Име и презиме родитеља/старатеља:

Васпитна група/разред-одељење:

Име и презиме детета/ученика за кога се предлаже ИОП:

Предлагач за израду ИОП-а:

Није сагласан:

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА НА ИОП

ОБРАЗАЦ 4

