
7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

Циљеви  Активности 

 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Планирање 

 

 

 

 

 

Израда плана радатима 

 

 

 

Руководилац и 

чланови тима 

 

 

 

На почетку 

школске 

године 

(септембар) 

 

 

 

 

 

 

2. Подизање нивоа 

подршке ученицима који 

имају потешкоће у учењу 

- Идентификовање ученика за 

које је неопходна 

индивидуализација у раду на 

основу анализе успеха 

 

- Индивидуализован рад са 

ученицима који имају 

потешкоће у циљу 

савладавања основних знања 

- Организовање вршњачке 

помоћи у учењу на нивоу 

одељења и Вршњачког тима 

-

Организовањерадиониценатем

у: Помозимоједнидругима у 

превазилажењутешкоћа у 

настави 

- Пружање помоћи учитељима 

и наставницима у налажењу 

начина за решавање 

потешкоћа у учењу код 

ученика 

 

Чланови Тима 

за подршку 

 

Наставници, 

Тимза ИОП, 

Педагошки 

колегијум, 

стручни 

сарадници, 

Ученици 

вршњаци 

 

- Од почетка 

школске 

године 

континуиран

о 

 

 

 

 

3. Подизање нивоа 

подршке ученицима да 

сеприлагодешколскомжив

оту, одговорностима и 

школским обавезама 

- Формирање тимаза подршку 

ученицима у прилагођавању 

школском животу 

- Адаптација ученика 

5.разреда 

(истраживање)  

-Анкетирање ученика старијих  

разреда (колико су 

адаптирани) и испитивање 

нових потреба у 

циљуприлагођавања 

 - Праћење успеха и владања 

 

 

Чланови Тима 

за подршку 

 

-

Ст.сарадници, 

 

-чланови Тима 

за превенцију 

насиља , 

ученици 

 

У току првог 

тромесечја и 

током 

школске 

године 



ученика на сваком 

класификационом периоду 

- Организација и реализација 

допунске, додатне и 

припремне наставе као и 

ваннаставних активности 

 

Ученици 

вршњаци 

Одељ.стареши

не 

 

 

 

 

 

4. Унапређење понуде 

ваннаставних активности  

 

 

 

- Испитивање интересовања 

ученика о ваннаставним 

активностима 

 

- Мотивисање ученика да 

учествују у ваннаставним 

активностима 

 

- Повећати понуду 

ваннаставних активности у 

школи према интересовањима  

и способностима  ученика, а у 

складу са ресурсима школе. 

 

- Активирати ресурсе локалне 

средине у реализацији плана 

ваннаставних активности 

- Похваљивање и награђивање 

– конкурси, такмичења... 

- Посете позоришту, музеју, 

биоскопу, ЗОО врту другим 

значајним институцијама; 

екскурзије и излети 

- предметни 

наставници 

-стручни 

сарадници 

-Тим за 

подршку 

-ученици 

- 

представници 

локалне 

заједнице 

 

 

На почетку 

школске 

године и 

током ње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организовање 

вршњачке помоћи 

 

Вршњачка помоћ ван наставе, 

ученицима којима је то 

потребно 

Тим за 

инклузију, 

Вршњачки 

тим 

Континуиран

о, током целе 

године 



 

 

 

6. Унапређивање 

социјалног развоја 

ученика кроз обуку за 

избегавање и међусобно 

решавање конфликта 
 

 

 

- Организовање едукативних 

радионица на тему ненасилне 

комуникације... 

 

- На часовима одељењске 

заједнице организовање 

активности/предавања на тему 

ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања 

проблема 

 

- Организовањеактивности у 

циљупромоцијехуманихвредн

ости, акција ОД ДЕЦЕ-ДЕЦИ 

и друге хуманитарне акције 

 

- Спровођење програма 

„Школа без насиља“- спортске 

и друге манифестације 

 

- Предавања и трибине везане 

за поштовање права детета, 

поштовање различитости и др. 

 

 

Тим за 

превенцију 

насиља 

- Тим за 

подршку 

ученицима 

- 

Стр.сарадници 

-Наставници 

-Ученички 

парламент и 

Вршњачки 

тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечија 

недеља и 

токомцеле 

школскегоди

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Унапређивање 

информисаности ученика, 

родитеља и запослених у 

школи 

- Постављање блога, ФБ групе 

- Редовно ажурирање сајта о 

свим дешавањима  

- Употреба разгласа у циљу 

брзог информисања свих 

ученика и наставника 

- Употреба савременог 

електронског средства у холу 

школе 

- Анкетирање ученика колико 

су информисани и о чему би 

желелидабудуинформисани 

 

 

Тим за 

подршку, 

директор 

школе, 

стручни 

сарадници, 

наставници, 

новинарска 

секција школе, 

Ученички 

парламент и 

Вршњачки 

тим 

 

 

Током целе 

школске 

године 

 

 

 

 

 

8. Развијање инклузивне 

праксе; подршка 

 

 

-Усавршавање израде ИОП 

планова рада 

 

- Обезбеђивање савременог и 

сврсисходног дидактичког 

 

Тим за 

инклузију 

Тим за 

подршку 

Предметни 

наставници 

 

 

 

 

 

Током целе 

школске 



ученицима који раде по 

ИОП – у  

(1, 2, 3 ) 

 

 

материјала 

 

- Размена мишљења и 

искустава у раду као вид 

подршке појединцу , групи и 

целом одељењу ( у 

инклузивној настави) 

 

- Унапређивање сарадње са 

родитељима деце са сметњама 

у развоју 

 

- Остваривање сарадње са 

школама специјализованим за 

рад са децом која имају 

различите развојне проблеме – 

наглуви, глуви, слабовиди, 

слепи, 

саменталнимоштећењима 

- Предавања и трибине везане 

за поштовање права детета, 

поштовање различитости и др. 

Стручни 

сарадници 

Родитељи 

Представници 

специјалних 

школа 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Осавремењивање и 

дигитализација наставног 

процеса 

-оспособљавање ученика за 

разноврсне активности на 

платформи /Microsoft Teams и 

другим платформама 

Одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

Током целе 

школске 

године 

10. Извештавањео раду и 

реализованим 

активностима 

-Израда извештаја уз 

сагледавање остварености 

плана рада 

Чланови Тима 

за подршку 

ученицима 

На крају 

школске 

године 

 


