
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ 

Постизање оптималног укључивања ученика у 

редован образовно васпитни процес,осамостаљивање 

у вршњачком колективу,функционисање унутар 

школе и његово напредовање у образовању и 

припрема за свет рада. 

 Пружање одговарајуће подршке ученику 

Пружање одговарајуће подршке родитељима 

Праћење примене подршке,наапредовања ученика 

Већа укљученост у вршњачки колектив... 

Сензибилизација  свих актера за питања инклузивног 

образовања 

Активност 

 

Начин реализације Време 

реализације 

реализатори 

Израда плана рада тима 

за инклузивно 

образовање 

Састанак чланова тима за 

инклузивно образовање 

август Чланови тима 

Информисање колектива 

о новинама  у Закону о 

инклузивном 

образовању... 

Правилницима... 

Седница наставничког 

већа, упознавање са 

новинама; 

родитељски састанак 

септембар, 

током 

године 

Чланови тима за инклузивно 

образовање 

Упознавање колектива са 

активностима тима за 

инклузивно образовање 

Седница наставничког 

већа,упознавање са 

годишњим планом 

ипрограмом рада тима 

септембар Чланови тима за инклузивно 

образовање 

Развијање инклузивне 

климе, сензибилности 

свих запослених 

 

Организовање стручног 

усавршавања, 

хоризонталне и 

вертикалне размене међу 

запосленима; 

Током 

године 

Тим за инклузивно образовање и 

професионални развој 

Унапређивање образовно 

васпитног рада, 

 Размене информација са 

семинара, 

састанака... 

 

Током 

године 

Чланови колектива 

Идентификација и 

евидентирање ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

Прикупљање података о 

ученицима /1.разред; 

новоуписаним 

ученицима, евидентирање 

 

По упису у 

први разред 

/јули и 

током 

године; 

по упису у 

2, 3 и 4. 

разред, 

током 

године 

одељењска 

већа 

Педагог гимназије и стручне службе 

 основних 

школа,средњих, 

родитељи ученика,одељењске 

старешине 

Прикупљање и размена 

података  о ученику 

Заједнички састанак тима 

за подршку из основне 

школе и гимназије, 

мишљења и запажања о 

ученику;прикупљање 

података о ученицима из 

различитих извора 

август, 

током 

године 

Чланови тимова 

одељењске старешине, 

 

Анализа стања у 

установи,одређивање 

Прикупљање података о 

ученицима,сарадња са 

Август и 

током 

Чланови тима за инклузивно 

образовање, 



 

 

 

 

приоритета родитељима, 

наставницима 

године одељењске старешине 

 

 

Предлагање чланова тима 

за пружање  додатне 

подршке ученику (ТИМ) 

Састанак чланова 

одељењског већа ,тима за 

инклузивно образовање 

 током 

године 

тим за инклузивно образовање 

Израда педагошког 

профила;мера 

индивидуализације; 

прикупљање података о 

ученику/опис образовне 

ситуације, планирање 

подршке, 

индивидуализовани 

начин рада 

током 

године 

одељењски старешина, ученик, 

родитељ, вршњаци...одрасли... 

Подношење предлога за 

утврђивање права на 

ИОП 

вредновање мера 

индивидуализације, 

разлози за подношење 

предлога 

током 

године 

тим за инклузивно образовање; 

директор; 

наставник, родитељ 

Доношење ИОП Разматрање предлога  

Тима за инклузивно 

образовање и доношење  

Током 

године 

Педагошки колегијум 

Израда ИОП-а (1,2,3),  

Вредновање Иоп-а 

састанак ТИМА  током 

године 

наставник, педагог, одељењски 

старешина,родитељ... 

Успостављање  и 

неговање сарадње са 

родитељима, 

Заједнички састанак 

родитеља и одељењског 

старешине, тима за 

додатну подршку 

(ТИМА)и тима за 

инклузивно образовање, 

разговори, размена 

мишљења, информација 

 током 

године 

Одељењски старешина 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Упућивање захтева 

интерресорној комисији 

По потреби Тим за инклузивно образовање 

Сарадња са другим 

установама/Дом здравља, 

СОШО''Антон 

Скала'',Школском 

Управом... 

Писмено 

обраћање,захтеви и 

размена информација о 

ученику  

По 

потреби,ток

ом године 

Тим за инклузивно образовање 

Мапа ресурса у локалној 

заједници 

Евидентирање свих 

могућности за пружање 

подршке ученику 

Током 

године 

Тим за инклузивно образовање 

Остваривање добре 

повезаности, размена 

информација и сарадња 

свих релевантних актера 

у локалној заједници 

Заједнички састанци, 

информисање, 

извештавање 

Током 

године 

Тим за инклузивно образовање 

Израда извештаја о раду Анализа остварености 

прдвиђених активности 

Јул  Тим за инклузивно образовање 


