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социјалне заштите у Србији”, који финансира Европска унија, спрово

ди УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Као допринос изградњи
правос уђа по мери детета у Србији једна компонента у оквиру овог про
јекта се односи на унапређење капацитета пружалаца бесплатне правне
помоћи да одговоре на кршења права детета у области образовања, здрав
ствене и социјалне заштите. Ова компонента се спроводи у партнерству са
Центром за права детета.
У том циљу је формирана неформална Мрежа пружалаца бесплатне правне
помоћи у области права детета (Мрежа) којом координише Центар за права
детета. Мрежа броји 36 пружалаца бесплатне правне помоћи из различитих
градова/општина у Србији. До сада је организован низ обука ради унапре
ђења и пружања што квалитетније правне помоћи чланица Мреже која је
прилагођена правима, интересима и потребама деце. Поред тога, рад Мре
же обу хвата и размену знања и иск уства чланица, док се информације међу
чланицама и развијени пратећи материјали уз обуке континуирано разме
њују путем електронске платформе посебно креиране у ту сврх у.
Информативна брошура која се налази пред вама настала је на основу
иницијативе чланица Мреже, а с циљем да корисницима бесплатне прав
не помоћи пружи сет кључних информација релевантних за остваривање
права детета у образовном систему. Предвиђено је да ова брошура буде и
својеврсна алатка у обављању свакодневних послова пружалаца бесплатне
правне помоћи и заједно са информативним брошурама „Дете у систему
здравствене заштите” и „Дете у систему социјалне заштите” чини „живи” па
кет информација који ће се у складу са праксом и кроз уважавање важећих
правних прописа надограђивати.
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ројекат „Унапређење права детета кроз јачање система правос уђа и
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У изради брошуре учествовале су следеће чланице Мреже: Градска управа
Кикинда, YUCOM, Оаза сиг урности Краг ујевац, PRAX IS, Помоћ деци, Бал
кански центар за миграције и хуманитарне активности — канцеларије Кур
шумлија, Врбас и Краљево, Грађански форум Нови Пазар, Правна клиника
за права детета Правног фак ултета УНИОН и Центар за права детета.

ка Србија уговорница, у члану 28. признаје детет у право на образовање
и утврђује обавезе држава чланица да основно образовање учине обаве
зним и бесплатним, да подстичу развој различитих облика средњег обра
зовања, укључујући опште и стручно образовање, које би било дос тупно
сваком детет у.
Право на образовање гарантовано је и Уставом Србије из 2006. године, ко
јим је у члану 71. прописано да је основно образовање обавезно и бесплат
но, а да је средње образовање бесплатно, али није обавезно.
Образовање и васпитање деце обу хвата предшколско, основно и средње
образовање.

Правни оквир система образовања и васпитања у Србији
u

u

u

u

u

Устав Републике Србије, („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 — аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 — одлука УС).
Закон о предшколском васпитању и образовању из 2010. године. („Сл.
гласник РС”, бр. 18/2010).
Закон о основном образовању и васпитању из 2013. године („Сл. гла
сник РС”, бр. 55/2013)
Закон о средњем образовању и васпитању из 2013. године („Сл. гласник
РС”, бр. 55/2013)

Област образовања регулисана је и бројним другим законима, правилници
ма, уредбама и другим подзаконским актима.

Дете у образовном систему
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Припремни предшколски програм
u

Припремни предшколски програм је програм припреме деце за пола
зак у основну школу, који се остварује у години пред полазак у школу, у
трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.

u

Похађање овог програма је обавезно и бесплатно.

u

У години пред полазак детета у школу родитељ/старатељ је дужан
да дете упише у предшколску установу или у основну школу која
остварује предшколски програм.

u

Припремни предшколски програм остварује се у просторијама устано
ве, а може се остваривати и у тзв. пут ујућем вртићу или ангажовањем
пут ујућег васпитача.

u

За дец у која због болести или других оправданих разлога нис у у мог ућ
ности да похађају програм у установи, програм може да се организује у
породици.

u

За дец у која су на болничком лечењу припремни предшколски програм
остварује се у здравственим установама. Начин и услови остварива
ња овог програма прописани су Правилником о посебном програму
остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здрав
ственим установама из 2012. године („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012.)

Основно образовање
u

Основно образовање остварује се у основним школама.

u

У први разред основне школе упис ује се свако дете које до почетка
школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

u

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, а може да упише
и дете са подручја друге школе, ако за то постоје мог ућности.

u

Дете тестирају психолог и педагог школе, и то на матерњем језик у дете
та, ако је потребно уз преводиоца кога ангаж ује школа.

Дете са моторичким и чулним сметњама испит ује се применом одгова

u

Ако се упис ује дете у узрасту од шест до шест и по година, психолог
школе мора проверити спремност детета за полазак у школу, а на осно
ву његовог мишљења школа може да препоручи да се одложи упис на
годину дана. Ова препорука се може оспорити подношењем захтева ко
мисији школе, која може усвојити или одбити захтев.

u

Дете које је старије од седам и по година и које због болести или других
разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или у од
говарајући разред, на основу претходне провере његовог нивоа знања.

u

Образовно-васпитни рад у основној школи остварује се на основу школ
ског програма.

u

Поред редовне наставе, организују се и допунска, додатна и припремна
настава.

u

У основној школи образовање и васпитање остварује се на српском је
зик у, а за дец у припаднике националних мањина и на језик у и писму
националне мањине, односно двојезично, под условом да се приликом
уписа у први разред за то определи најмање 15 ученика, а ако се опре
дели мање од 15 ученика, потребна је сагласност министарства надле
жног за образовање.

u

За дец у припаднике националних мањина која похађају наставу на јези
ку и писму националне мањине школа организује наставу српског јези
ка, а ако похађају наставу на српском језик у, школа организује наставу из
изборног предмета — језик националне мањине са елементима нацио
налне култ уре.

u

Правила о оцењивању ученика у основним школама садржана су у За
кону о основном образовању и васпитању, а ближе су разрађена Пра
вилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпи
тању из 2013. године.

Дете у образовном систему

рајућих облика испитивања на које дете може оптимално да одговори.
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Средње образовање
u

Средње образовање остварује се у општим, стручним и уметничким
средњим школама.

u

Ученицима средњих школа пружа се мог ућност смештаја у домове ко
ји постоје у оквиру неких школа, а мог у остварити и право на кредит,
стипендију, одмор и опоравак и рекреацију. Услови под којима се ова
права остварују утврђени су Законом о ученичком и студентском
стандарду из 2010. године.

u

Упис у први разред средње школе чији су оснивачи држава, аутономна
покрајина, општина, односно град врши се на основу заједничког кон
курса који распис ује Министарство просвете. Редос лед кандидата за
упис у средњу школу утврђује се на основу успеха у претходном шко
ловању, а за упис у специјализоване школе и специјализована одељења
полаже се пријемни испит.

u

Ученик може да похађа средњу школу као редовни или ванредни уче
ник, а упис ује се у школу сваке школске године, уписом у одговарајћи
разред.

u

Средње образовање остварује се у склад у са школским програмом, ко
јим су предвиђени обавезни, изборни и фак ултативни облици рада.

u

Критеријуми, поступак и начин оцењивања ученика рег улисани су Зако
ном о средњем образовању и васпитању, а ближе су разрађена Правил
ником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
из 2015. године.
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У средњој школи ученици могу полагати разредни, поправни и допунски ис
пит, пред комисијом од три члана које одређује директор школе.
u

u

u

u

Разредни испит — испит који ученик полаже ако из оправданих разлога
није присуствовао настави више од једне трећине предвиђеног броја ча
сова, а оцењивањем се утврди да није остварио потребно постигнуће у
савладавању школског програма.
Поправни испит — испит који полаже ученик када на крају другог полу
годишта или на разредном испиту има до две недовољне оцене из обаве
зних предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано.
Допунски испит — испит који полаже ученик када му је одобрен прела
зак у другу школу, односно у други образовни профил из предмета који
нису предвиђени програмом који је ученик започео да савлађује. Овај ис
пит полаже и ученик који уписује средњу школу ради преквалификације и
доквалификације.
Годишњи испит — испит који полажу ученици уметничких школа на крају
школске године.

Права, обавезе и одговорност ученика
Права, обавезе и одговорност ученика, као и процед уре које се примењују
у случају кршења обавеза, прописани су законима и подзаконским актима.
Права ученика
Ученицима су призната многа права у процес у образовања, међу којима се,
као најважнија, мог у издвојити:
u

право на квалитетан образовно-васпитни рад;

u

право на уважавање личности;

u

право на заштит у од свих облика дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања;

u

право на подршку за свестрани развој личности, као и за развој и афир
мацију посебних склоности, способности и талената;

Дете у образовном систему

Испити у средњој школи
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u

право на благовремене и потпуне информације о питањима од значаја
за њихово школовање;

u

право на редовно, објективно, благовремено и правично оцењивање
према утврђеним критеријумима, уз уважавање индивид уалних разли
ка, потреба, узраста, претходних постигнућа ученика и тренутних услова
у којима се оцењивање одвија;

u

право на ваљано образложење оцене;

u

право на подношење приговора и жалбе на оцену;

u

право на удруживање у групе, клубове и сл;

u

право на организовање ученичког парламента и учествовање у рад у ор
гана школе;

u

право на правично поступање школе према ученик у који је прекршио
нек у обавезу;

u

право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у склад у
са посебним прописима;

u

право на покретање иницијативе за испитивање одговорности запос ле
них у школи, ако било које право ученика није остварено, односно ако
је прекршено;

u

право на информисање.

Иако су сва ова права подједнако важна, нека од њих су значајна и за оства
ривање других права ученика. Такав значај имају право на информисање,
право на учешће и право на правно средство.
u

Право на информисање — то је право ученика да добије благовре
мене и потпуне информације о својим правима и обавезама и о свим
питањима која се тичу његовог образовања. Ово право омог ућава да
ученик остварује сва остала своја права. Праву на информисање одго
вара дужности школе, односно запос лених у школи да ученик у пружи
благовремене и тачне информације.

u

Право на партиципацију — то је право ученика да учес твују у ра
ду органа, тела и стручних тимова школе, што подразумева мог ућност
ученика да слободно изразе своје мишљење и ставове у поглед у пи

има учешће ученика кроз рад ученичког парламента, који се образује
у основним школама за ученике седмог и осмог разреда и у средњим
школама. Предс тавници ученичког парламента учес твују у рад у органа
управљања и стручних тела школа. Нас тавници и стручна лица дужни
су да подс тичу изражавања мишљења ученика и њихово учешће и да
мишљењу ученика посвете дужну пажњу и узму га у обзир приликом
доношења одлука.
u

Право на приговор и друга правна средства — то је право ученика
да оспори поједине одлуке које га се тичу и затражи контролу рада и по
ступања органа и појединаца у школи. Законским прописима предвиђе
на је мог ућност улагања правних средстава против различитих одлука.

Тако, сваки ученик има право да директору школе поднесе приговор на
оцену у року од три дана од саопштења оцене, а директор је дужан да у
истом року на приговор одговори. Ако процени да је приговор основан,
директор поништава оцену, а затим образује комисију за поновну про
веру знања, поновним усменим испитивањем или оцењивањем писме
ног става. Ученик може уложити жалбу на закључну оцену у року од три
дана од добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а директор
је дужан да о жалби одлучи у року од 24 сата од пријема жалбе. Ако
усвоји жалбу, директор поништава закључну оцену и образује комисију
пред којом ученик полаже испит. Жалбом се побијају и резултати испи
та који је ученик полагао.

Ученицима је признато право на улагање жалбе школском одбору против
решења о изреченој васпитно-дисциплинској мери.

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа још једно
правно средство: Захтев за заштит у права ученика (чл. 111). Овај правни лек
може да поднесе ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да
су му повређена права утврђена овим или посебним законом, доношењем
или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жал
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бе, односно ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. овог закона, право из
члана 103. овог закона. Рок за улагање захтева је 8 дана.

Поред правних средстава поводом којих одлучују органи школе, посто
ји могућност да се у случају кршења права и неправилности у раду школе
ученик обрати и просветној инспекцији. Пријава се подноси просветној
инспекцији формираној у општини, односно граду, а ако она не постоји,
подноси се републичкој просветној инспекцији.
По пријему пријаве, просветна инспекција покреће поступак у оквиру кога
просветни инспектор испитује основаност пријаве и саставља записник који
садржи „налаз стања” и мере које је школа дужна да спроведе у одређеном
року да би отклонила конкретну неправилност и, ако је потребно, казнила
одговорно лице. Поступак по пријави просветна инспекција мора да оконча
у року од два месеца. По окончању поступка, ученик има право да добије
писмено обавештење о исходу поступка.
Ако поступање просветног инспектора није било законито, ученик може да
поднесе притужбу републичкој просветној инспекцији, а ако је у питању
некоректно понашање инспектора, пријава се упућује Министарству
просвете. Републичка инспекција, односно министар, дужни су да одговоре
на притужбу у року од 15 дана.

Сва правна средства која стоје на располагању ученик у може да упо
треби и његов родитељ/старатељ.
Поштовање и заштита права детета у школама — Да би ученици могли
да уживају своја права, школа је дужна да упозна све запос лене, дец у, уче
нике и родитеље/старатеље са њиховим правима, али и са њиховим обаве
зама и одговорностима.
Школа је дужна не само да се суздржава од кршења права ученика, већ и да
својим активним деловањем обезбеди остваривање и заштит у права уче
ника. То, поред осталог, подразумева дужност сваког ученика, родитеља/
старатеља и запос леног да директору пријаве свако кршење права учени
ка, као и дужност надлежних органа школе да реаг ују у свим случајевима
повреде права.

редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

u

поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

u

усваја знања, вештине и вредносне ставове прописане школским про
грамом;

u

прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље/
старатеље;

u

не препис ује;

u

не омета извођење наставе; и

u

не напушта час без претходног одобрења наставника;

u

поштује личност других ученика, нас тавника и осталих запос лених у
школи;

u

чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

u

стара се о очувању животне средине и понаша у склад у са правилима
еколошке етике.

Одговорност ученика — Ученик сноси одговорност за лакше и теже по
вреде обавеза.
u

Лакше повреде су кршење појединих правила понашања у школи као
што су, на пример, неоправдан изостанак са наставе до пет часова, оме
тање рада у одељењу, оштећење просторија, инвентара, инсталација и
прибора запос лених у школи и слично,

u

Теже повреде обавеза ученика су повреде које су опасније и изазивају
или мог у да изазову теже пос ледице,

u

а нарочито тешке повреде обу хватају дискриминаторско поступање и
сваки облик насиља и злостављања које ученик врши над другим учени
ком, односно запос леним у школи или школском окружењу.

Ученик, односно његов родитељ/старатељ, одгов ара за материјалн у ште
ту коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње.

Дете у образовном систему
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Како се поступа у случају лакше повреде?
Ако је ученик извршио лакшу повреду обавеза, школа, уз учешће родите
ља/старатеља, појачава васпитни рад како би ученик променио своје пона
шање. Те активности се спроводе у оквиру одељенске заједнице, могу се
укључити одељенски старешина, педагог, психолог, али и посебни тимови у
школи, као и разне социјалне и здравствене установе, ако се оцени да је то
потребно. У случају лакше повреде, ученику може бити изречена и васпит
на мера: опомена, укор одељенског старешине или укор одељенског већа,
али се према њему не води дисциплински поступак.
Како се поступа у случају теже повреде?
Ако је ученик извршио тежу повреду обавеза, може му бити изречена нека
од васпитно-дисциплинских мера: укор директора и укор наставничког ве
ћа, а за ученика средње школе и искључење из школе. У случајевима теже
повреде обавезно се води васпитно-дисциплински поступак.
Како се поступа у случају нарочито тешке повреде?
Ако је ученик дискриминаторски поступио или је извршио насиље, одно
сно злостављање према другом ученику или запосленом, може му бити из
речена нека од васпитно-дисциплинских мера: укор директора или укор
наставничког већа, премештај ученика од петог до осмог разреда у другу
основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родите
ља/старатеља, и школе у коју прелази, а ученику средње школе и искључе
ње из школе. У случајевима теже повреде обавезно се води васпитно-ди
сциплински поступак.

Васпитно-дисциплински поступак — Поступак који се према ученик у во
ди у случајевима тежих и нарочито тешких повреда.
u

Поступак покреће директор, најкасније у рок у од 30 дана од учињене
повреде;

u

у поступк у се сас лушава ученик, у прис уству родитеља/старатеља, као и
ученици и друга лица која мог у да пруже обавештења;

u

када се утврде све чињенице у вези са повредом, доноси се решење;

u

на решење којим је изречена васпитно-дисциплинска мера ученик и
његов родитељ/старатељ мог у да поднес у жалбу школском одбору у
рок у од три дана од дана достављања решења.

Наставници и други запос лени у школи који се понашају супротно својим
обавезама и крше забране дисциплински одговарају за лакше или теже по
вреде. Против наставника и других запос лених који изврше повред у води
се дисциплински поступак који покреће директор, а у коме се утврђује да
ли је извршена повреда и изричу прописане мере. Запос леном који изврши
повред у забране прописане чл. 44. до 46. Закона о основама система обра
зовања и васпитања (забрана дискриминације и насиља), престаје радни
однос када одлука директора о утврђеној повреди забране постане конач
на и оду зима му се лиценца.

Права, дужности и улога родитеља
Родитељи имају право буд у информисани о постигнућима своје деце, њи
ховом напредовању и развоју, да добију одговарајуће савете, да буд у укљу
чени у активности школе и конс ултовани у доношењу одлука које се тичу
безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских
питања како би се унапредио укупан квалитет образовања и васпитања.

Ако родитељ/старатељ намерно или без оправданог разлога не упише
дете у предшколску установу или ако његово дете неоправдано изостаје
из предшколске установе, чини прекршај за који је прописана казна од
5.000 до 50.000 динара — чл. 162. Закона о основама система образова
ња и васпитања.
Орган јединице локалне самоуправе дужан је да поднесе захтев за по
кретање прекршајног поступка против сваког родитеља/старатеља чи
је дете није благовремено уписано, односно које не похађа припремни
предшколски програм, и то најкасније у року од 15 дана од дана када је
о томе обавештен — чл. 24. ст. 2. Закона о о предшколском васпитању и
образовању.
Ако родитељ/старатељ намерно или без оправданог разлога не упише
дете у основну школу или ако његово дете неоправдано не похађа на
ставу у основној школи и извршава школске обавезе, чини прекршај, за
који је прописана казна од 5.000 до 50.000 динара — чл. 163. Закона о
основама система образовања и васпитања.
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Школа је дужна да обавести родитеља/старатеља, односно старатеља и
јединицу локалне самоуправе о детету које није уписано у први разред,
најкасније 15 дана пре почетка школске године. Ако родитељ/старатељ
кога је школа обавестила да дете нередовно похађа или је престало
да похађа наставу не обезбеди да дете редовно похађа наставу, школа
одмах обавештава јединицу локалне самоуправе, чији надлежни орган
подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
u

Родитељи ученика имају право на образложење оцене, као и право уви
да у рад ученика (писмене радове, контролне задатке, тестове знања и
др.) на основу кога је оцена дата.

u

Родитељи су дужни да сарађују са школом, да уважавају личност свог
детета, друге деце, личност наставника и свих других запос лених, као и
других родитеља/старатеља, да се поштују правила понашања и не крше
прописи којима су забрањени дискриминација, насиље, злостављање и
занемаривање ученика, наставника, односно васпитача и других лица.

Недискриминација и једнаке могућности
у образовању
Недискриминација и једнаке мог ућнос ти у образовању предс тављају
основне принципе образовања у Србији. Зато је изричито забрањен сваки
облик дискриминације према и од стране ученика, њихових родитеља/ста
ратеља, као и запос лених и трећих лица у процес у образовања и у вези са
процесом образовања. Ради ефикасног спречавања дискриминације, усво
јен је Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика
дискриминације од стране запос леног, ученика или трећег лица у
установи образовања и васпитања из 2016. године.

Дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако
поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или дава
ње првенства), у односу на лица или групе, као и на чланове њихових поро
дица или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се за
снива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадно
сти или било ком другом стварном или претпостављеном личном својству.

двајају лица, односно групе лица, по основу расне, националне, етничке,
језичке, верске или полне припаднос ти, физичких и психичких својс тава,
сметњи у развоју и инвалидитета, здравс твеног стања, узрас та, социјалног
и култ урног порек ла, имовног стања или по било ком другом личном свој
ству детета/ученика и њихових родитеља/старатеља.
u

Према томе ко је жртва, односно ко врши дискриминацију, дискримина
ција се може јавити у следећим релацијама: дете/ученик — дете/ученик
(вршњачка дискриминација), дете/ученик — запос лени, и обрнуто, дете/
ученик — родитељ/старатељ, и обрнуто, дете/ученик — треће лице и
обрнуто, запос лени — треће лице и обрнуто, и родитељ/старатељ —
треће лице и обрнуто.

u

Образовна установа дужна је да реаг ује увек када постоји сумња да је
дошло до дискриминације. Ако је дискриминисан ученик, он сам или
његов родитељ/старатељ може да се обрати директору и тражи заштит у
од дискриминације. Ако је жртва дискриминације родитељ/старатељ, и
он може да се обрати директору и тражи заштит у.

u

У случају дискриминације у образовању мог у се употребити и средства
правне заштите изван инстит уције, а то су прит ужба Повереник у за за
штит у од дискриминације и покретање судског поступка за заштит у од
дискриминације. Неки случајеви дискриминације представљају кривич
на дела и прекршаје, за које су прописане казне. За таква дела подноси
се кривична, односно прекршајна пријава.

Инклузивно образовање — образовање које омогућава пружање квалитет
ног образовања свој деци, без обзира на њихове различитости.
Инк лузивно образовање усмерено је на дете и подразумева системску и
инстит уционалну подршку којом се превазилазе препреке у учењу и сваки
облик иск ључивања и одвајања деце, препознају и задовољавају њихове
индивид уалне потребе и поштује њихово неот уђиво достојанство и само
сталност.
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ле до максималних граница и оствари пуну друштвену укљученост.
u

Да би се инк лузивно образовање спровело, деци из осетљивих група
признато је право на одговарајућу подршку у образовању.

u

Директор школе формира стручни тим за инк лузивно образовање,
који прати, организује, планира и координира спровођење инк лузивног
образовања.

u

Ради спровођења инк лузивног образовања, школа може да ангаж ује
педагошке асистенте.

Педагошки асистент је стручно лице које пружа помоћ и додатну подршку
ученицима, као и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадни
цима ради унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна
додатна образовна подршка, сарађује са родитељима/старатељима, а за
једно са директором сарађује и са надлежним установама, организација
ма, удружењима и органима у локалној средини.

Облици подршке су различити, у зависнос ти од индивид уалних потреба
сваког детета, а најзначајнији су индивид уални образовни план и додатна
подршка детет у у заједници.
u

Индивидуални образовни план (ИОП) је док умент школе којим се
планира додатна подршка у образовању и васпитању за конкретно дете
из осетљиве групе.
Право на индивид уални образовни план имају и деца са изу зетним
способностима.
Предлог за припрему ИОП-а може да поднесе стручни тим школе за
инк лузивно образовање, на основу процене потреба коју може да
да васпитач, наставник, стручни сарадник, као и родитељ/старатељ
детета.
Са предлогом мора да се сагласи родитељ/старатељ детета, а ако се
не сагласи, примењује се индивид уализовани начин рада.

наставник разредне наставе, односно одељенски старешина, пред
метни наставници, стручни сарадник, родитељ/старатељ, а по потре
би и педагошки асистент.
Постоје различите врсте ИОП: ИОП по прилагођеном програму, ИОП
по измењеном програму, а за дец у са изу зетним способностима,
ИОП са обогаћеним и проширеним програмом.

Ко и како ИОП припрема, шта он садржи и како се вреднује у предшколским
установама, у основним и средњим школама, све је то прописано Правил
ником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање из 2010. године.

Да би се на адекватан начин одвијао образовни рад, прописана су ограни
чења у поглед у максималног броја деце у одељењу која се образују по ИОП.
Додатна подршка детету у заједници јесте подршка у образовању,
здравственој или социјалној заштити која се пружа деци са сметњама у раз
воју, деци са инвалидитетом, деци која живе у социјално ускраћеним и не
стимулативним срединама, као што су сиромашна деца, деца ромске наци
оналности, деца у установама социјалне заштите и сл.
u

Постоје различити облици додатне подршке која се деци пружа, као што
су уџбеници на Брајевом писму, пратилац за личну помоћ детет у, обука
за самостално кретање, ангажовање педагошког асистента и сл. Обра
зовна установа је дужна да обезбеди отк лањање свих физичких и ко
муникацијских препрека (нпр. да за дец у која користе колица обезбеди
рампу, прилагоди тоалет и сл.), како би деца могла под једнаким услови
ма да се образују.

u

Ако су за додатну подршку потребна додатна финансијска средства, шко
ла или родитељ/старатељ упућују писани захтев изабраном лекару дете
та, и тиме започиње поступак процене потребе за пружањем додатне
подршке детет у. Ову процену врше интерресорне комисије за проце
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ИОП план према образовном профилу конкретног детета. Тим чине
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Ако се родитељ/старатељ сагласи, формира се тим који припрема
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ну потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или со
цијалне подршке, које се образују у општинама, односно градовима.
u

Комисија је дужна да у рок у од 45 дана донесе заједничко, образложено
мишљење, против кога родитељ/старатељ може да изјави приговор и
захтева да Комисија преиспита мишљење. Коначно мишљење доставља
се родитељу/старатељу и надлежном органу, односно служби која треба
да обезбеди додатну подршку.

Заштита од насиља, злостављања
и занемаривања
У образовним установама забрањен је сваки облик насиља и злоставља
ња од стране и према ученик у, његовом родитељу/старатељу, наставник у,
васпитачу, стручном сарадник у и другим запос леним лицима. Начин посту
пања у случајевима насиља, злостављања и занемаривања рег улисан је За
коном о основама система образовања и васпитања и Правилником
о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злоста
вљање и занемаривање.

У свакој школи формиран је Тим за заштиту од насиља, злоставља
ња и занемаривања, који предузима мере за спречавање и заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања.
u

Свако је дужан да пријави насиље према ученик у и од стране ученика,
наставника, запос леног или родитеља/старатеља.

u

Када постоји сумња да је насиље извршено, спроводи се поступак у коме
се утврђује да ли је оно заиста извршено и ако јесте предузимају се мере
како би се оно зауставило и предузеле мере за заштит у ученика од наси
ља, злостављања и занемаривања. Понекад је потребно да се укључе и
други органи, установе и службе, да се предузму неке хитне мере и сл.

u

Какав ће поступак бити спроведен и какве ће мере бити преду зете за
виси од облика, интензитета и учесталости насиља, пос ледица које је
изазвало и др. Према овим критеријумима, насиље, злостављање и за
немаривање је разврстано у три нивоа, што омог ућава да се уједначено
и адекватно интервенише.
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У тежим случајевима (други ниво) одељенски старешина, односно васпи
тач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором,
а уз обавезно учешће родитеља/старатеља предузима мере појачаног вас
питног рада. Ако оне не доведу до промене, директор покреће васпитнодисциплински поступак и изриче неку од законом прописаних мера.
Ако се ради о тешким случајевима насиља, злостављања и занемаривања
(трећи ниво), мере предузима директор, заједно са тимом за заштиту, уз
обавезно ангажовање родитеља/старатеља и надлежних органа, као што су
центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и др. Уколико при
суство родитеља/старатеља може да штети и угрози безбедност ученика
или омета поступак, директор је дужан да о томе обавести центар за соци
јални рад или полицију.

u

У случајевима насиља другог и трећег нивоа сачињава се план зашти
те којим су обу хваћени ученици који су претрпели насиље, они који су
га извршили, као и ученици који су били сведоци насиља.

u

План заштите садржи активности усмерене на промену понашања, рад
са родитељем/старатељем, рад са одељенском заједницом, укључивање
ученичког парламента и савета родитеља/старатеља, а по потреби и ор
гана управљања. Мере и активности треба да буд у преду зете уз учешће
ученика и да буд у у склад у са његовим развојним мог ућностима, а кад
год је мог уће у израд у плана укључују се и представници одељенске за
једнице, ученичког парламента и сви који су били укључени у догађај.

u

У случајевима тешких облика насиља и злостављања директор устано
ве дужан је да поднесе пријаву надлежним органима, организацијама и
службама и да у рок у од 24 часа обавести Министарство просвете, од
носно надлежну школску управу, с тим што пре пријаве треба да обави
разговор са родитељима/старатељима ученика, изу зев ако би тиме био
угрожен најбољи интерес ученика.
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Код блажих облика насиља (први ниво), одељенски старешина, односно вас
питач примењује мере појачаног васпитног рада са васпитном групом, оде
љенском заједницом, групом ученика и индивидуално.

Правна помоћ је најчешће потребна у две сит уације: 1) када школа за
немарује своју обавезу да поступа по Правилник у, у ком случају треба
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u

поднети званичну пријаву директору и пријаву просветној инспекцији;
2) када у поступању школе дође до угрожавања права детета које је по
чинило насиље. У овој сит уацији битно је добро се упознати са дисци
плинским поступком и његовим мог ућим пос ледицама и у склад у са тим
преду зети кораке. Пријава инспекцији је први корак, а ако је донета од
лука којом је прекршено право детета треба поднети и захтев за заштит у
права ученика надлежном министарству.

Безбедност ученика
Безбедност ученика је једно од најважнијих питања у рад у сваке образовне
установе. Законом је предвиђена дужност образовних установа да пропишу
мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у
установи и свих активности које организује установа и да то чине у сарад
њи са надлежним органом општине на чијој територији је њихово седиште.
Све образовне установе су својим општим актом рег улисале мере и начин
заштите безбедности.
Те мере се односе на:
u

заштит у од болести и повреда, заштит у од пожара, поплаве, електричне
струје, удара грома и других опасних појава,

u

заштит у безбедности деце на прилазима школе,

u

заштит у безбедности за време боравка на излет у, екск урзији и другим
активностима ван школске зграде и школског дворишта.
У зависности од процене безбедносних ризика, школа може да по
стави видео-камере, да ангаж ује обезбеђење, појача деж урство за
пос лених и сл.
За заштит у безбедности ученика важна је и улога школских поли
цајаца, као и опште мере за унапређење безбедности у локалним
заједницама које преду зимају надлежни органи.

