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IX 

 

 

 

 

Упознавање са правилницима и упутствима за рад за 
школску 2021/22. годину и материјалом који се може 
користити у раду са ученицима (примери инклузивне 
праксе, ППТ презентације). 

чланови тима за ИО 

Припрема анализе стања у школи с аспекта образовних, 
здравствених и социјалних потреба ученика. 

чланови тима за ИО, 

наставници, учитељи, 
дефектолог из СЗШ 

Подношење предлага за доношење ИОП-а. чланови тима за ИО 

Припрема распореда часова за рад са дефектологом из СЗШ 
и састанак са одељењским старешинама. 

дефектолог из СЗШ 

наставници 

Предавање стручних сарадника „Рани брак“ родитељима из 
маргинализованих група. 

психолог, педагог 

X 

 

 

 

Успостављање сарадње са родитељима ученика који су 
предложени за пружање додатне образовне подршке у 
раду. 

чланови тима за 
додатну подршку 

дефектолози из СЗШ 

Формирање тимова за пружање додатне образовне 
подршке ученику. 

директор школе 

Израда нових или ревизија постојећих ИОП-а на основу 
вредновања на крају претходне школске године. 

чланови тима за ИО 

чланови тима за 
додатну подршку 

Усвајање ИОП-а Педагошког колегијума, на предлог тима за 
ИО. 

Руководилац тима за 
ИО 

Педагошки колегијум 

Примена ИППО-а  и активности на реализацији. чланови тима за 
додатну подршку 

чланови тима за 
ИППО 

Прибављање мишљења за процену потреба за додатном 
подршком од ИРК. 

чланови тима за ИО, 

ИРК Општине 
Раковица 



XI 

 

Праћење напредовања за ученике у првој години уписа и 
процена потреба за подршком. 

чланови тимо за ИО 

учитељи 

психолог, педагог, 
дефектолог 

Организовање предавања и израде паноа о “ Толеранцији”, 
поводом обележавања дана толеранције. 

чланови тима за ИО, 

Тим за заштиту 

ученика 

од насиља 

 

XII/I 

Анализа резултата вредновања индивидуалних образовних 
планова које су доставили тимови за пружање додатне 
подршке ученику. 

чланови тима за ИО, 
тимови за пружање 
додатне подршке 
ученицима, 
Одељењска већа 

Анализа постигнутих резултата и напредовања ученика у 
раду са дефектолозима из СЗШ на крају првог полугодишта. 

чланови тима за ИО, 

тимови за пружање 
додатне подршке 
ученицима, 
дефектолози из СЗШ 

Вредновање имплементације ИОП-а у школи. чланови тима за ИО, 

чланови тима за 
самовредновање 

II 

Разматрање измена и допуна индивидуалних образовних 
планова које су доставили тимови за пружање додатне 
образовне подршке ученику (за ученике за које се 
вредновање ради на три месеца). 

чланови тима за ИО 

чланови тима за 
додатну подршку 

Усвајање ИОП-а Педагошког колегијума, на предлог тима за 
ИО за измене и допуне индивидуалних образовних планова, 
ученике првог разреда и оне који су касније 
идентификовани. 

Руководилац тима за 
ИО 

Педагошки колегијум 

IV/V 
Саветодавни рад са ученицима 8. разреда у вези са 
полагањем завршног испита и уписа у жељену средњу 
школу. 

педагог,психолог,оде
љењске старешине, 
родитељи, тим за ПО 

VI 

Анализа резултата вредновања индивидуалних образовних 
планова које су доставили тимови за пружање додатне 
подршке ученику (за ученике 8.разреда). 

директор, педагог, 

психолог, чланови 
тима за ИО 



Израда Акционог плана за планирање, организовање и 
спровођење завршног испита за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и ученике из социјално 
нестимулативних средина 

тимови за додатну 
подршку, чланови 
тима за ИО 

Анализа предлога тестова за завршни испит које израђују 
тимови за пружање додатне образовне подршке ученику. 

тимови за додатну 
подршку, чланови 
тима за ИО 

Вредновање процене остварености циљева и исхода 
утврђених ИОП-ом и анализа успеха ученика на крају другог 
полугодишта. 

 

чланови тима за ИО, 

тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима, 

Одељењска већа 

Анализа постигнутих резултата и напредовања ученика у 
раду са дефектолозима из СЗШ на крају другог полугодишта. 

чланови тимова за 
додатну подршку 
ученицима,  
дефектолози из СЗШ 

Подношење извештаја о реализацији годишњег плана тима 
за ИО. 

чланови тима за ИО 

VIII 

Планирање активности тима за ИО за школску 2022/23. 
годину. 

чланови тима за ИО 

Састанак учитеља, одељењских старешина и предметних 
наставника, размена информација о ученицима којима је 
пружана додатна подршка у раду. 

Одељењска већа 

Током 
школске 
године 

Посете часовима ради праћења примене мера предвиђених 
ИОП-ом и напредовања ученика. 

психолог, педаог, 
директор, чланови 
тима за ИО 

Током 

школске 

године 

Сарадња и консултације са стручњацима из СЗШ „Петар 
Лековић”. 

психолог, педагог, 
директор, одељењске 
старешине 

Током 

школске 

године 

Индивидуални рад са ученицима и родитељима ученика 
који раде по ИОП-у. 

психолог, педагог, 
чланови тимова  за 
додатну подршку 
ученицима 

 


