
 

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. годину 

 

 

  

 

Активност: Циљ активности: Носиоци и 

учесници: 

Мониторинг Динамика Исходи: Начин праћења 

/индикатори: 

 

 

1.Прикупљање података о 

деци-ученицима којима је 

потребна додатна 

дефетолошка подршка 
 

 

 

 

Правовремена 

подела задужења 

наставника 

 

 

-Директор школе 

-Психолошко-

педагошка служба 

 

 

Директор школе 

 

Мај-Август 

2022.година 

 

Прикупљање 

података о деци –

ученицима којима 

је потребна 

додатна подршка 

дефектолога 

 

Прибављање 

документације 

(Мишљење 

ИРК,Захтеви 

упућени од стране 

ПУ и ОШ) 

2.Регулисање часова 

подршке и почетак 

реализације истих 

Правовремени 

почетак пружања 

часова подршке 

 -Директор школе 

  -ПП служба 

  -Чланови СТИО 

  -Остали 

наставници по 

задужењу 

 

-Директор школе 

 

Август 

2022.године 

 

Задовољство 

родитеља деце-

ученика зато што 

су њихова деца 

почела са 

одговарајућим 

третманима већ од 

прве недеље 

септембра 

 

 

Распоред часова 

подршке и обрасци 

3.Подршка родитељима: 

Предавање,,Оснаживање 

родитеља за рад код куће 

са својим дететом,, 

Јачање 

компентенције 

родитеља за рад 

са својим дететом 

-Дефектолог 

Ј.Станимировић 

(тренутно на 

специјализацији 

за Рани стручни 

третман) 

-Дефектолози који 

воде предшколске 

групе и први 

разред основне 

школе) 

 

 

-СТИО 

 

 

Септембар 

2022.године 

 

Оснажени 

родитељи за помоћ 

деци код куће 

 

Извештај о 

реализованој 

активности 

 

Упитник за 

родитеље о 

сврсисходности 

предавања 



4.Пружање подршке 

васпитачима у ПУ, 

учитељима и 

наставницима у ОШ и 

професорима у СШ 

-Одржавање 

односа 

партнерства на 

релацији 

Сервисни центар 

школе Младост и 

других васпитно 

–образовних 

установа у граду 

 

-Јачање 

компетенција 

васпитача, 

учитеља и 

наставника за рад 

са децом-

ученицима са 

сметњом у 

развоју 

 

 

 

 

-Директор школе 

 

-ПП-служба 

школе 

-Чланови СТИО 

-Задужени 

дефектолог за 

подршку 

 

 

-Директор школе 

 

 

 Током целе 

школске 

године 

 

Олакшан рад 

васпитача,учитеља 

и наставника са 

децом-ученицима 

са сметњама у 

развоју 

 

Записници са 

одржаних 

заједничких 

састанака,извештаји 

и закључци са 

заједничких 

састанака,већи број 

молби за подршком 

упућених 

сервисном центру 

школе Младост 

5.Oдређивање ученика за 

прелазак из школе за децу 

са сметњама у развоју у 

типичну школу 

 

Наставак 

школовања 

ученика у 

редовном 

образовном 

окружењу 

 

 -Одељењски 

старешина 

ученика 

-ПП служба 

-СТИО 

 -Родитељи 

ученика који 

прелази у редовну 

школу  

-Ученик 

 

 

-Одељењски 

старешина ученика 

који прелази у 

типичну школу 

 

Током целе 

школске 

године 

 

Ученик наставља 

школовање у 

типичној школи 

 

Мишљење 

одељењског 

старешине , свих 

наставника који 

предају детету 

,процена ПП 

службе и СТИО 



 

Стручни тим за инклузивно образовање 

Рад СТИО ове школске године базира се кроз:  

- Сервис за подршку деци са сметњама у развоју у ПУ 

- Сервис за подршку ученицима са сметњама у развоју у редовним основним школама 

- Сервис за подршку наставницима и установама редовних средњих школа 

- Рад на јачању компетенција родитеља и  

- Рад на преласку ученика из школе за децу са сметњама у развоју у типичну школу 

Чланови СТИО за школску 2022/23. годину су:  

1. Весна Тодоровић, директор школе 

2. Данијела Ристић, председник СТИО 

3. Драгана Гавриловић, стручни сарадник-психолог 

4. Јелена Тодоровић, записничар СТИО 

5. Славица Митић, члан СТИО 

6. Тамара Стаменовић, стручни сарадник- педагог 

 

6.Писања извештаја рада 

СТИО за школску 

2022/2023 .годину  и  

планирање активности за 

наредну школску годину 

Извештавање о 

раду СТИО и 

планирање нових 

активности које 

ће унапредити 

рад СТИО 

 

-Чланови СТИО 

 

-Директор школе 

 

 

 Мај/ јун 2023 

.година 

 

Написан извештај 

о раду СТИО и 

Акциони план за 

наредну школску 

годину 

 

Извештај и акциони 

план предати 

Директору школе и 

архивирани у 

досијеу СТИО 


