
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОШ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ 

Дел. бр. 0-16/1-18 од 26.01.2018. године 

 

После члана 98. Статута додају се следећи чланови: 

 

„Члан 98а 

Тим за инклузивно образовање 

 

Тим чине представници запослених, стручних сарадника, родитеља/старатеља, 

персоналних асистената, стручњаци из других установа који раде са децом.  

Школски тим за инклузију : 

1. осигурава остваривање права деце на посебну подршку 

2.  идентификује децу којој је потребна додатна образовна подршка  

3.  предлаже израду ИОП-а (индивидуални васпитно-образовни план) 

4. координира сарадњу чланова тима за подршку детету (родитељи-наставници-

стручни сарадници) 

5. обезбеђује атмосферу разумевања и прихватања на свим нивоима 

6. подстиче укључивање ученика са сметњама у развоју у све облике школског 

живота 

7.  брине о стручном усавршавању наставника и подизању свести о потреби 

инклузије  

8. сарађује са институцијама и локалном заједницом са циљем да се обезбеде 

средства за адаптацију/прилагођавање школског простора и набавку наставних 

средстава и уџбеника за ученике које раде по ИОП-у 

 

Члан 98б 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  
 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

образује директор школе и чине га директор, психолог, педагог школе, два представника 

наставника Школе, родитељ (представник Савета родитеља) и ученик, представник 

Ученичког парламента и секретар школе. 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

1. израђује програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

2. израђује програм превенције од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

3. постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

4. идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, 

наставника и родитеља; 

5. унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, 

препознавања и решавања проблема насиља; 

6. дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у 

школском животу о истима; 



7. омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном 

акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља; 

8. спроводи психосоцијални програм превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење 

социјалних вештина; 

9. сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, 

индивидуалних и групних разговора; 

10. сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи; 

11. спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља; 

12. прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност 

спровођења заштите; 

13. ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака; 

14. обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су 

посматрачи насиља; 

15. води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља 

одељењских старешина, стручних служби и директора школе. 

 

 

 

Члан 98в 
 

Тим за самовредновање 

 

Тим за самовредновање образује директор школе и чине га: један родитељ 

(представник Савета родитеља), ученик (представник Ученичког парламента), два 

представника наставника, помоћник директора и стручни сарадник. 

Тим за самовредновање: 

1. даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску 

годину; 

2. континуирано прати рад у области која ће се самовредновати 

3. врши анкетирања и обрађује статистичке податке 

4. израђује акционе планове по кључним областима у циљу унапређења рада 

 

Члан 98г  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

 

  

 Тим образује директор и чине га: помоћник директора или директор, стручни 

сарадник, два представника наставника, родитељ (представник Савета родитеља), ученик 

(представник Ученичког парламента)  

 Тим сарађује са Тимом за самовредновање и Активом за развојно планирање.  

Основна делатност тима је процена квалитета рада Школе руководећи се 

стандардима квалитета рада установе у неколико области: 

 

-квалитет наставног процеса; 



-квалитет сарадње ученика са наставницима; 

-процена услова рада у школи; 

-степен коришћења савремених наставних средстава у настави; 

-процена квалитета подршке емоционалном и професионалном развоју ученика; 

-процена сарадње међу наставницима; 

-професионални развој запослених 

-квалитет сарадње са другим установама и институцијама за развој школе 

 

Члан 98д 

Тим за професионални развој 

 

 Тим образује директор. Чланови Тима су: стручни сарадник, четири представника 

наставника. 

 Основна улога Тима за професионални развој запослених 

1. Процес професионалног информисања и 

2. Процес професионалног саветовања 

3. Планирање стручног усавршавања и напредовања у струци 

4. Организовање угледних, огледних часова, проблемске и пројектне наставе 

5. Формирање базе и праћење стручног усавршавања запослених 

6. Вредновање и промовисање резултата рада запослених 

Члан 98ђ 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Тим образује директор. Чланови Тима: представници наставника, родитељ 

(представник Савета родитеља), ученик (представник Ученичког парламента). 

Основна улога овог тима је пружање помоћи у стицању и развоју базичних 

компетенција:  

-компетенција за целоживотно учење; 

-вештина комуникације; 

-рад са подацима и информацијама; 

-дигиталне компетенције; 

-компетенције решавања проблема; 

-вештина сарадње; 

-вештина за живот у демократском друштву; 

-брига за здравље; 

-еколошке компетенције; 

-естетске комптенције; 

-предузетничке компетенције. 

Школа је у обавези да подстиче ученике на развој међупредметних комптенција и 

обезбеди им услове за развој истих. 

Један од основниих задатака тима је и праћење реализације плана међупредметних 

предавања чији је основни циљ развој функционалних знања и међупредметних 

компетенција.“ 

 

 

 



Прелазне и завршне одредбе 

 

Ове Измене и допуне Статута ступају на снагу даном њиховог објављивања. 

Измене и допуне Статута су заведене под деловодним бројем 0-327/1-18 од 

14.09.2018. године, а објављене су на огласној табли Школе дана, 14.09.2018. године 

У Београду, 14.09.2018. г. Председник Школског одбора 

 

_________________________ 

Милан Сретић 

 


