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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ОКВИРУ ИО 

 Укључивање све деце у систем основног образовања 

и васпитања 

 Стварање услова за напредовање деце/ученика –

квалитетно образовање за све

 Подршка установама и родитељима у процесу 

укључивања ученика са тешкоћама/осетљивих група

 Смањење осипања из система образовања и 

васпитања – упис у средње школе и обезбеђивање 

редовности похађања образовно - васпитних установа



КОЈИМ УЧЕНИЦИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ПОДРШКА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ?

- ученику са сметњама у учењу или проблемима

у понашању и емоционалном развоју;

- ученику са сметњама у развоју или инвалидитетом;

- ученику који потиче из социјално нестимулативне средине;

- ученику са изузетним способностима.

Сваком ученику који има тешкоће у приступању,

укључивању, учествовању или напредовању у образовно-

васпитном процесу…



ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ГИМНАЗИЈЕ:

ШТА ЈЕ ОБАВЕЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КАДА УПИШЕ 

УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ОСНОВНУ ШКОЛУ ЗАВРШИО ПО 

ИОП-У:

Прилагођавање приступа, садржаја, стратегија,

метода простора...

Из ЗАКОНа О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ, (“Службени 

гласникРС”55/2013), наводимо неке од важних 

чланова у вези ИО:



......чл.9 Развојни план школе

 5) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика 

подршке и разумних прилагођавања квалитета образовања и 

васпитања за ученике којима је потребна додатна образовна 

подршка

 6) план рада са талентованим и надареним ученицима

 .....чл.11 Садржина школског програма

 ...индивидуални образовни планови свих ученика који се 

образују по ИОП чине прилог школског програма

 .....чл.12 Додатна подршка у образовању и 

васпитању

 .....чл.31 Други облици непосредног ОВ рада

 За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су 

укључени у редован систем образовања и васпитања, 

остварује се додатна подршка у  складу са индивидуалним 

образовним планом.



.....ЧЛ.63 ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНЕ И 

УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
- став 3.

 Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним

тешкоћама у учењу или језичким и социјалним баријерама полаже стручну,

односно уметничку матуру у условима који обезбеђују превазилажење

физичких и комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен полагања

дела матурског испита из предмета за које су му током образовања

прилагођавани стандарди постигнућа, или да тај део полаже у складу са

индивидуалним образовним планом, о чему одлуку доносе тим за инклузивно

образовање и тим за пружање додатне подршке ученицима.

 Тимови припремају планове за организовање и спровођење стручне и

уметничке матуре за ученике из става 3. овог члана.



ШТА СЕ УЧЕНИКУ МОЖЕ ПРИЛАГОЂАВАТИ?

1. Методе, материјали и учила…

У којим областима:

 - у предавању тј. у увођењу нове лекције,

 - у давању задатака,

 - у провери знања,

 - у организацији учења, 

 - у правилима понашања

 - у начину и критеријумима оцењивања.....



2. Простор и услови у којима се активности и  учење

одвијају…

- отклањањем физичких баријера и постављањем ознака,

- специфичним аранжманом и распоредом активности

3.Садржаји учења и стандарди постигнућа образовања

- проширивањем садржаја за одређени предмет или групу 

предмета,

- смањивањем садржаја за одређену област, предмет или групу 

предмета…

4. Остале мере подршке: материјална помоћ донатора, 

здравствена помоћ стручњака ван установе, асистивне 

технологије



ШТА ЈЕ ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ?

• Концизан, прецизан јасан опис ученика и његове 

образовне ситуације

• Општа школска постигнућа, социјалне и 

комуникацијске вештине, самосталност и брига о 

себи

• Идентификација јаких страна ученика и области у 

којима је ученику потребна додатна подршка



ПИТАЊА КОЈА МОГУ ПОМОЋИ У ПРАВЉЕЊУ 

ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА?

 Како комуницира?

 Да ли самостално учи код куће или му неко помаже? 

Каква помоћ одраслих му је корисна у учењу? Како 

ради домаће задатке? Има ли неке посебне навике 

које прате процес учења? 

 Да ли има другове ван школе? Да ли има активан 

социјални живот? Да ли време проводи са 

вршњацима или са одраслима? Да ли је ученик 

отворен или затворен у новим контактима?

 Да ли је самосталан и у којој мери? 



СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У 

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

“Службени гласник РС”7/2011

ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА РАДА И 

ИНДИКАТОРИ У КОЈИМА СЕ 

ПРЕПОЗНАЈЕ ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ У УСТАНОВИ



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су 

у складу са прописима.

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и 

стандарда образовања и васпитања

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су 

на задовољење различитих потреба ученика.

На пример:да ли се у школи подржава примена 

прописа, вреднује план остваривања циљева и 

стандарда, да ли су планови сачињени тако да 

задовоље различите потребе ученика



ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПРИМЕЊИВАТИ  у наставном процесу и учењу:

 - јасна упутства и објашњења

 - ефикасне методе

 - прилагођеност и поступност у захтевима

 - повезивање  градива са свакодневним животом 

 - темпо рада у складу са могућностима ученика

 - специфични захтеви/активности/материјали  на основу ИОП

 - похвала напретка ученика

Добијају се информације о томе шта се дешавало на часу, о 
квалитету процеса и резултатима учења; да ли је акценат 
стављен на различите технике учења, на прилагођавање 
наставе различитим образовно-васпитним потребама 
ученика, на конструкцију знања на часу, на управљање 
процесом учења и оцењивање у функцији учења; прате се 
поступци и понашања наставника и ученика. 



ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 - ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 

остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним стандардима

 - ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у 

складу са циљевима постављеним у плану

 Нагласак је на квалитету индивидуалних 

образовних постигнућа у односу на стандарде знања 

и вештина и прилагођене стандарде; вреднује се 

допринос школе успеху свих ученика.  



ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

- у школи функционише систем подршке деци из осетљивих група

- школа предузима активности за упис ученика из осетљивих група

- школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група

- у школи се примењује индивидуализован приступ за ученике из 
осетљивих група

- школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 
подршци осетљивим групама                                             

Проверава се да ли је подршка ученицима планирана и 
организована, да ли се реализује у складу са 
индивидуалним потребама ученика, проверава се да ли 
квалитет подршке доприноси личном развоју ученика и да 
ли функционише  систем подршке деци из осетљивих 
група.



ЕТОС
- у школи се организују различите школске активности за 

ученике у којима свако може имати  прилику да постигне 

резултат/успех

- резултати ученика са сметњама у развоју се посебно 

промовишу

- школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама 

у развоју

Процењују се степен демократизације односа свих учесника у 

школи, клима прихваћености свих ученика, промовисање 

резултата ученика и наставника, систем заштите од насиља, 

развој инклузивне  и антидискриминативне културе, и 

степен и квалитет сарадње. 



ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Индикатори квалитета рда установе у којима се може препознати  

имплементација ИО:

6.1. Планирање и програмирање у школи међусобно су 

усклађени.

6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе.

6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада 

школе.

6.4. У школи функционише систем за праћење и вредновање 

квалитета рада.

6.5. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 



РЕСУРСИ

Индикатори квалитета рада установе у којима се може  

препознати имплементација ИО у установи:

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички 

ресурси

(простор, опрема и наставна средства).



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ ИНКЛУЗИВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА:

 Недовољна осетљивост за инклузију 

 Недостатак додатних  инструмената за процену инклузивности 

школа 

 Потреба за сталним унапређивањем наставничких 

компетенција 

 Јачање  људских капацитета  и ресурса

 Јачање сарадње (ИРК, социјалне и здравствене службе)

 Оснаживање средњих школа за инклузивни развој

 Недовољно разрађени механизми у остваривању  и 

финансирању додатне подршке

 Подршка даровитој деци/ученицима – ИОП 3


