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ИНКЛУЗИВНИ ТИМ УСТАНОВЕ 
 

 

Прве инклузивне кораке запослени у Предшколској установи "Нада Наумовић" (у 

претходних десетак година) реализовали су, с једне стране, кроз пројектне предлоге 

различитих удружења грађана, а са друге, самоорганизовањем запослених. Скоро деценију 

након наведеног периода, слика у нашој Установи је умногоме другачија.  

У периоду од јула до августа 2010. године у Годишњи план рада ПУ „Нада 

Наумовић“, у делу "Посебни програми" уведени су циљ, задаци и акциони план Инклузивног 

тима установе (ИТУ). Формирани Инклузивни тим, у тој години, чинили су стручни 

сарадници, сарадници и васпитачи, различитих професија, знања и искустава у инклузивном 

раду.  

Циљ рада Инклузивног тима установе био је, и, и даље јесте: планирање, реализација 

и праћење промена које се дешавају или треба да се десе у предшколској установи,  вртићу, 

васпитној групи. Почетак рада Инклузивног тима је био заснован на законској регулативи
(1

: 

Правилник о додатној образовној, здравственој и друштвеној подршци детету и ученику, 

Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система васпитања и 

образовања, један број дописа Школске управе о мрежи педагошких асистената и др.  

На основу свега наведеног, Инклузивни тим установе израдио је свој модел рада 

прилагођен постојећим  условима, организацији рада, простору, опремљености, и укупним 

ресурсима установе. Промене су се односиле на следеће: 

1. У односу на реализаторе васпитно-образовног рада (васпитачице и медицинске 

сестре-васпитачице) израдили смо у писаној форми  "Основне смернице - процедуре" које 

су се односиле основне информације о томе шта је инклузија,  где је њен основ у закону, на 

информисање свих запослених да у установи постоји инклузивни тим и на то ко ће га 

                                                 
1
 Списак релевантних закона је доступан на званичној интернет презентацији Министарства науке и просвете Републике 

Србије. Доступно на : http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=198. Преглед подзаконских аката је доступан, на истој 

презентацији: http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=201 

http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=198
http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=201
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чинити. Такође, дат је „Модел подршке детету“ од укључивања у вртић до уписа у школу. 

Сврха предложених процедура била је осигурање преношења информација од инклузивног 

тима ка запосленима и родитељима. 

2. Пријем деце у установу обавља се путем Конкурса током којег родитељи уз 

обавезну, прилажу и другу документацију која је од интереса за дете. На састанцима 

Инклузивног тима се током лета планирају разговори са родитељима деце ради упознавања 

детета и породице. Први контакти са родитељима дају нам слику о потребој подршци, 

питањима и недоумицама, досадашњим искуствима.Такође, летњи период је време и за 

планирање васпитних група у које ће се деца укључити, па смо од ове радне године поред 

разговора и интервјуа, одржали и заједничке састанке са родитељима новопримљене деце. 

Постепено укључивање детета у васпитну групу омогућено је заједничким састанком 

родитеља васпитача и чланова Инклузивног тима. Пре уласка детета у групу, родитељи и 

васпитачи су имали времена да заједничнки направе План дететовог укључивања (око три 

недеље пре уласка у групу). 

3.  За једну институцију која има велики број уписане деце, јавила се потреба 

прикупљања  података о броју деце у установи према различитим параметрима. У нашој 

установи већ две године постоји јединствена табела којом су обухваћена сва деца.Члановима 

Инлкузивног тима ова табела служи за праћење деце у групама и вртићима унутар установе и 

одржавање константног броја уписане деце у васпитне групе. Ова табела служи затим и за 

праћења броја деце која одлазе у школу, броја деце која имају мишљење интерресорне 

комисије, као и реализатора који са децом раде и др. Ова табела података није само број, 

како се најчешће мисли, већ је инструмент за рад.  

4. Током године, реализовани су кораци дати у „Правилнику о додатној образовној, 

здравственој и друштвеној подршци детету и ученику“2 кроз: прикупљање података о детету 

(од васпитача, волонтера, породице, педагошког асистента), израду педагошког профила за 

децу припремног предшколског програма (и млађу) у путем праћење плана прилагођавања 

кроз индивидуализован приступ.  

Наиме, током боравка у васпитним групама, имали смо увид о могућности реализатора 

да реализују планирано као и да прате дечији развој, и могли смо да чујемо њихова питања и 

недоумице. У непосредном васпитно- образовном раду, сусретали смо се са добрим 

                                                 
2
 Правилник о додатној образовној, здравственој и друштвеној подршци детету и ученику: 

http://www.mpn.gov.rs/propisi/propis.php?id=214  

http://www.mpn.gov.rs/propisi/propis.php?id=214
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примерима индивидуализованог приступа и добрим белешкама које описују дететов 

напредак. На састанцима Инклузивног тима размењивали смо запажено и прилагођавали 

процес потребама васпитача и медицинских сестара, као и потребама родитеља.  

5. На иницијативу представнице Интерресорне комисије, крајем 2010. године, одржан 

је састанак Инклузивног тима ПУ „Нада Наумовић“ са члановима Интерресорне комисије. 

Осим размене основних информација о примени Правилника о додатној  ... подршци детету 

и ученику, договарали смо процедуре о начину и року достављања података за потребе рада 

Интерресорне Комисије, о процедурама за укључивање деце у развојну и редовну групу 

вртића итд. Током године, од стране Инклузивног тима, сарадња се одвијала кроз: упућивање 

родитеља ка Интерресорној Комисији, достављање података о детету и прикупљање 

Мишљења Интерресорне комисије у самој Установи. 

6. Током 2011. године, користећи „Индекс инклузије“ извршили смо мини 

истраживање,  у коме су чланови тима вредновали одређене тврдње. Резултати овог 

истраживања су нам осветлили и назначили правац промена у ПУ које треба да се догоде у 

будућности, и које треба да се нађу у наредном Развојном плану Установе. Слично 

истраживање обављено је са групом родитеља у оквиру пројекта "МIDWAY Фаза два", а 

резултати ће се наћи на сајту www.inkluzija.org.  

7. Подједнако важан сегмент рада Инклузивног тима била је и размена искуставa са 

свим запосленима у нашој Установи, односно представљање досадашњег  рада у Установи и 

ван ње. Тако су се на Стручном активу наше Установе представили инклузивни модели три 

вртића: „Чуперак“, „Лептирић“ и „Црвенкапа“. На „Сусретима стручних сарадника 

предшколских установа“ који је одржано у Београду 2010. год, на тему „Педагошки профил - 

слика једног детета" , представили су се стручни наши сарадници.  На стручним сусретима 

васпитача који су одржани током 2010. године на тему "Како се вртић припремао за 

инклузију?" представили су се наши вртићи „Лане" и „Сунце". 

8. Чланови Инклузивног тима разменили су информације са школама у оквиру рада 

Стручног актива стручних сарадника Града. Иако постоји много простора за конкретизацију 

сарадње вртића и школе, у претходној школској години смо стручним сарадницима школа 

само представили рад свог Инклузивног тима као и укупан број деце која су Законом3 

                                                 
 
3 Списак релевантних закона је доступан на званичној интернет презентацији Министарства науке и просвете Републике 

Србије. Доступно на : http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=198. Преглед подзаконских аката је доступан, на истој 

презентацији: http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=201. 

http://www.inkluzija.org/
http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=198
http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=201
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обавезна да се упишу у школу. У радној 2009/10. години свим школама су достављене листе 

праћења све деце, а у овој години  педагошки профили. Један број стручних служби школа је, 

након уписа деце, преузео педагошке профиле деце, док је већи број профила остао у нашој 

служби. У другој половини године (април-јун 2012.) планирали смо да остваримо сарадњу са 

стручним сарадницима школа у циљу планирања заједничких активности које ће детету и 

родитељима омогућити лакши прелаз из предшколске установе у школу. 

Перспективе тима предшколске установе могу се огледати у одржавању и 

унапређивању досадашњих активности у установи: осигурање процедура које осим 

информисаности свих запослених омогућавају јасност улога и одговорности у процесу, 

реализацију предшколских програма заснованих на методологијама усмерених ка детету, 

рад на стандардима запослених. При томе, једно од најважнијих места заузима поред 

едукације и примена нових знања и вештина запослених. 

У будућности, тимови у свим васпитно-образовним установама једног града, би могли 

да се повежу кроз јединствену базу података (умрежавање тј. мрежа различитих 

институција), повезивањем образовних целина око заједничких активности усмерених на 

дете и породицу, и отварањем различитих сервиса за подршку породицама. 

Одрживост укупног процеса може се препознати у отворености институција и локалне 

заједнице према потребама породице. 

 


