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Овај приручник настао је у оквиру пројекта 
‘’Предшколско и основно образовање Рома – ширење 
могућности за већи обухват и смањење осипања у 
образовању’’ (скраћени назив: РЕЦИ) који је спрпведен у 
Републици Србији у периоду од октобра 2015 – октобра 
2017. године са настојањм да допринесе већем обухвату 
ромске деце у предшкпслком образовању и смањењу раног 
напуштања школовања у основном образовању.

Пројекат РЕЦИ је финансирала Европска унија уз 
подршку Министарства за рад заппшљавање, борачку 
и социјалну политику Републике Србије као део ширег 
пројекта ‘’Европска подршка инклузивном друштву’’.

Мишљења и ставови изнети у овој публикацији не 
одражавају нужно ставове донатора.
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МПНИТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МРЗБИСП Министраство за рад, запошљавање, борачка и социјална   
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ЦСР  Центар за социјални рад

ПУ  Предшколска установа

ОШ  Основна школа

ЛСУ  Локална самоуправа

ЛАП  Локални акциони план за децу

МКР  Матична књига рођених

ПП   Педагошко - психолошка служба

ППП  Припремни предшколски програм 

ПА  Педагошки асистент

ЗОСОВ  Закон о основама система образовања и васпитања 

ИОП  Индивидуални образовни план 

АФС  Агроинвест Фондација Србија

РЕЦИ  Пројекат: „Предшколско и основно образовање Рома:   

   ширење могућности за већи обухват и смањење осипања у   

   образовању“

Листа скраћеница које се користе у публикацији:
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УВОД

Успешно школовање сваког детета прилагођено његовим индивидуалним потребама 
најбоље се остварује кроз отворени однос, такозваним свеобухватним приступом 
школе који подразумева сарадњу школе и заједнице, односно других локалних 
актера и органа самоуправe. Зато је улагање у квалитет и приступачност образовања 
за све, путем иновативних социо-економских услуга у заједници заснованих на 
интерсекторској сарадњи кључних актера у њој од изузетног значаја за напредак 
сваког детета, а тиме и читавог друштва

Овај Водич је настао у оквиру пројекта Предшколско и основно образовање 
Рома: ширење могућности за већи обухват и смањење осипања у образовању (РЕЦИ) 
који је Агроинвест Фондација Србија заједно са партнерима, Западнобалканским 
институтом из Београда, Високом школом за образовање васпитача „Михаило 
Палов“ из Вршца и Културно-информационим центром „Пралипе“ из Пирота, 
у периоду од 2015 до 2017. године спроводила у три општине у Србији - у Белој 
Паланци,Књажевцу и Прокупљу. 

Надамо се да ће Водич бити од користи свима онима које занима рад са родитељима 
и децом у заједници, нарочито са децом из неформалних насеља, као и онима које 
интересује и квалитетно образовања и индивидуални напредак сваког детета. Исто 
тако, надамо се да ће Водич бити од користи и свим актерима на локалном нивоу 
који се баве спречавањем осипања деце из основних школа чиме ћемо заједнички 
допринети постављању основа за дугорочан социо-економски раст и стабилност 
наших заједница.

Реч уреднице

У Београду, 10. 9. 2017.

Ива Кљакић, директорка пројекта
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ПОГЛАВЉЕ 1

Највећи број активности пројекта 
РЕЦИ су усмерене на остварење два 
специфична циља:

1. ПОДСТИЦАЊЕ УПИСА 
РОМСКЕ ДЕЦЕ У СИСТЕМ 
ОБАВЕЗНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ОБРАЗОВАЊА

кроз активне кампање за упис 
деце из ромских насеља и 
коришћење новог приручника 
у настави којим се васпитачи 
упознају са елементима ромске 
културе и језика

2. ИСТОВРЕМЕНО СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ 
И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  У 
СЛУЧАЈЕВИМА ГДЕ ПОСТОЈИ 
РИЗИК ОД ПРЕРАНОГ 
НАПУШТАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

кроз спровођење ТУТОРИНГ 
ПРОГРАМА и коришћење 
Механизма за рано упозоравање 
на постојање ризика од осипања 
код ученика

           Посебном компонентом пројекта 
подржано је стажирање ромских 
студената, будућих васпитача, чиме је 
повећана њихова запошљивост.

Предшколско и основно 

образовање Рома: ширење 

могућности за већи обухват и 

смањење осипања у образовању 

(РЕЦИ пројекат)

Предшколско и основно образовање Рома:

РЕЦИ пројекат
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           Водич настаје у оквиру прве 
компоненте, као одговор на потребу да 
се на једном месту представе досадашња 
искуства и понуде препоруке за рад са 
ромским родитељима,  нарочито оним 
који долазе из неформалних насеља, како би 
се омогућио свеобухватан приступ сваком 
детету у циљу његовог успешног школовања 
на територији Републике Србије.

Компонента 1

Упис ромске деце у обавезан 
предшколски програм.

Активности спроведене у општинама 
Бела Паланка, Прокупље и Књажевац:

1. Кампања од врата до врата
   (април – мај 2016/17)

2. Дани отворених врата
   (април 2016/17)

3. Радионице са родитељима у   
    ромским насељима
    (април 2016 – јун 2017.)

4. Студијски боравци и радна пракса
    ромских студената-васпитача у
    вртићима и насељима
    (октобар 2016 – мај 2017.)

Током реализације активности друге 
компоненте пројекта (основношколски 
ниво интервенције са циљем 
смањења стопе осипања), локална 
интерсекторска партнерства 
стратешки усмерена ка детету 
оснажена су да се баве темом раног 
напуштања школовања у својим 
локалним срединама.

Истовремено, мере подршке, као што 
су Туторинг програм који за циљ 
има редовније похађање, бољи успех и 
владање и тако спречавање прераног 
напуштања школовања и Механизма 
раног упозоравања на ризик од 
напуштања школовања код појединих 
ученика, осигуране су кроз два 
ревидирана ЛАП документа (у Белој 
Паланци и Књажевцу).

РЕЦИ пројекат је вођен системским 
приступом решавању проблема 
прераног напуштања школовања кроз 
четири кључне мере.
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Системски приступ 
решавању проблема 
прераног напуштања 
школовања кроз 4 
кључне мере:

1. Туторинг програм

2. Механизам  
раног упозоравања 
на ризик од 
напуштање школе   

3. Интерсекторска сарадња и 
координација у заједници 

4. Интензиван рад
са родитељима

Интензиван рад са децом и њиховим 
породицама, студентима, школама и 
заједницом допринео је остваривању 
значајних резултата: 

• повећање обухвата ромске деце   
образовним системом на
предшколском нивоу,

• смањење стопе прераног напуштања     
школовања на основношколском нивоу.
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40 ромске деце више у односу 
на раније године уписано је у 
предшколски програм

РЕЗУЛТАТИ

250 породица укључено је у 
кампању за упис све ромске 
деце у систем школовања

40 младих тутора обучено 
је за рад са децом у ризику 
од напуштања ОШ

54 деце у ризуку од прераног 
напуштања школовања  
учествује у Туторинг програму

Tакође, развијене су специфичне 
мере директне подршке у области 
образовања за рzа споразума о 
превенцији прераног напуштања 
школовања у Белој Паланци 
и Књажевцу.

Радионица  за спровођење ТУТОРИНГ 
програма. са наставницима, 
рукводством школе и ђачким 
парламентом
- Бела Паланка

Интерсекторски састанак о превенцији 
прераног напуштања школовања.
- Прокупље

           И поред свега, неопходно је 
наставити квалитетан и ефикасан рад 
са ромским родитељима којим би се 
омогућило да  њихова деца и на нижем 
узрасту од обавезног ППП улазе у 
систем образовања и васпитања и тиме 
креирају добар основ за даље успешно 
школовање и запошљавање. 
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ОШ “ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ”, БЕЛА ПАЛАНКА

Примарни циљ Водича је да пружи 
упутства будућим практичарима како да 
усмере свој рад са децом и породицама 
које живе у неформалним ромским  
насељима, као и да омогући свим 
актерима на локалу да боље разумеју 
специфичан приступ у раду са овом 
популацијом. Основни принципи тог 
приступа у Водичу су приказани кроз 
досадашње праксе и  лекције научене 
током спровођења РЕЦИ пројекта, као 
и кроз дугогодишња искуства која у раду 
са ромским породицама имају локални 
ромски координатори.
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Главни предуслов за постизање високог 
квалитета образовања је да оно буде 
једнако доступно свој деци. Образовање 
доступно свима је систем у коме свако 
дете има прилику да се развије и оствари 
свој максимални потенцијал. 

То је припрема за живот у свету у коме 
има места за све, где  различитости не 
представљају препреку ни у социјалном 
ни пословном окружењу. Термин 
инклузивно образовање често се користи 
да би се истакла потреба за подршком у 
образовању деце са сметњама у развоју, а 
занемарује се чињеница да се свако дете 
развија својим индивидуалним темпом 
и да је због тога свој деци потребан 
индивидуални и свеобухватан приступ 
како би постигла свој максимум.

Постављање високих стандарда 

за унапређивање квалитета 

образовања деце у Србији

Увођењем додатних програма 
подршке у образовни систем, као 
што је индивидуално прилагођавање 
програма  i ИОП1-и, наставницима је 
омогућено да прате развој и постигнућа 
сваког детета, при чему се нагласак 
ставља на дететове могућности, а не на 
ограничења. Према Закону о основама 
система образовања и васпитања 
разликујемо следеће врсте ИОП-а: 

1) ИОП1 - прилагођавање начина рада 
и услова у којима се изводи образовно-
васпитни рад; учење језика на коме се 
одвија образовно-васпитни рад;

2) ИОП2 - прилагођавање циљева 
садржаја и начина остваривања 
програма наставе и учења и исхода 
образовно-васпитног рада;

1 “Детету и ученику и одраслом коме је услед 
социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног 
напуштања школовања и других разлога потребна 
додатна подршка у образовању и васпитању, 
установа обезбеђује отклањање физичких и 
комуникацијских препрека, прилагођавање 
начина остваривања школског програма и 
израду, доношење и остваривање индивидуалног 
образовног плана (ИОП). ИОП је посебан 
акт, који има за циљ оптимални развој детета 
и ученика и остваривање исхода образовања и 
васпитања, у складу са прописаним циљевима и 
принципима, односно задовољавања образовно-
васпитних потреба детета и ученика.” (Закон 
о основама система образовања и васпитања 
(ЗОСОВ), Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 i 101/2017)
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3) ИОП3 - проширивање и 
продубљивање садржаја образовно-
васпитног рада за ученика са изузетним 
способностима. На овај начин, сваком 
детету, правично, пружамо једнаке 
прилике за образовање.

Једнака доступност образовног система 
подразумева и препознавање потреба 
за додатном подршком у зависности 
од места становања детета (превоз до 
вртића или школе), социо-економских 
прилика у којима дете и породица 
живе, телесног инвалидитета (уклањање 
архитектонских баријера и постављање 
одговарајућих рампи), развојних сметњи 
и сензорних оштећења (прилагођавање 
наставног садржаја одговарајућим 
асистивним технологијама за ученике 
и ученице оштећеног слуха, вида, 
говора, развојних поремећаја читања 
и писања и слично) и у складу са тим 
планирање буџета у оквиру локалне 
самоуправе и имплемантација 
одговарајућих активности.

Осврћући се, сада генерално, на 
Стратегију образовања у Србији до 2020 
коју је Владе Србије усвојила 2012. 
године  (Сл. гласник РС, број 107/12), 
као на основни оквир за креирање 
закона и подзаконских аката везаних за 
образовање, можемо рећи да досадашња 
реформа образовања у Србији чини 
значајне искораке.

Како се и у самој Стратегији 2020 
препознаје, током претходних година и 
деценија реформе система образовања у 
Србији биле су увек парцијалне, никада 
системске, а највећи број реформи био 
је усмерен на „преправке“ сегмената 
система образовања

 (планова, програма, уџбеника) и углавном 
вођен унутрашњим потребама система.          

           Да би се постигао висок квалитет 
образовања, потребно је да образовни 
систем буде отворен према заједници 
у којој делује. Тиме постаје доступан 
и мотивише за учење децу која ће 
бити способна да примене стечена 
знања. Управо због тога је, а у складу са 
образовним потребама Србије, приступ 
изради садржаја Стратегије образовања 
2020 био холистички, што значи да се 
водило рачуна о везама Стратегије са 
осталим деловима система образовања и 
да се образовање третирало као целовит 
систем (од јаслица до докторских студија 
и доживотног учења).

Приступ у ком се развој система 
образовања схвата као предмет 
више ресора у влади Србије, а не 
само просветног, огледа се и у све 
интензивнијој међусобној сарадњи 
установа на локалном нивоу. 

Да је ово веома значајно, можемо 
потврдити небројеним примерима 
из праксе који показују да се најбољи 
резултати, када је деци потребна 
подршка у образовању, постижу увек и 
једино када се за то заузму сви ресори у 
једној локалној заједници.

Велику улогу у самој заједици има и 
цивилни сектор који, као „продужена 
рука“ система, попуњава оне делове 
које ситем не може да обухвати - од 
истраживања до директног рада у 
заједници са школама, децом 
и породицама.
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“Једна од најважнијих замисли 
је да школа треба да буде 
прилагођена деци, а не деца 
школи; да школа треба да 
буде буду места спајања, а не 
раздвајања деце. Једна школа 
за све – и за дете са тешкоћама 
у развоју и за дете које живи и 
ради на улици, и за дете које има 
многобројне таленте, и за дете 
које живећи у сиромаштву није 
ни имало прилику да напредује 
колико може, и за дете које 
долази из друге средине, из друге 
културе, за ромско дете које учи 
на језику који му није матерњи и 
за дете коме не иде математика 
или било који други предмет. 
Школа као место у коме ћемо се 
развити и остварити до крајњих 
граница, полазећи од наших 
разлика и могућности.”

“Шта је за нас (децу) инклузија и 
инклузивно образовање?” 2

Мрежа организација за децу 
– МОДС, 2017

2 Чланак: “Шта је за нас (децу) инклузија и 
инклузивно образовање?”,  Мреже организација 
за децу од 1.06.2017. Извор: http://zadecu.org/
sta-je-za-nas-decu-inkluzija-i-inkluzivno-obrazovan-
je/ приступљено 5. 9. 2017. 

Добре праксе на којима

можемо учити

У књизи “Финске лекције - Шта свет 
може да научи из образовних реформи 
у Финској?”, аутора Паси Сахлберга, 
можемо да пронађемо небројене 
примере добре праксе финског 
образовног система, иновативне идеје 
и једноставну филозофију у приступу 
образовању ‒ „што мање то боље”. Мање 
тестова, мање градива, мање домаћих 
задатака дају далеко боље резултате, како 
су закључили.

Занимљиво је да се у Финској разлике 
између деце не продубљују, јер 
образовни систем, за разлику од оног 
у Србији, нема изражен компетитивни 
аспект. Постигнућа ученика на 
тестовима се процењју тек након 6. 
године образовања, одељења су мала 
и свој деци, без обзира на њихово 
порекло, пребивалиште, материњи језик 
или способности, омогућен је приступ 
квалитетним и сигурним школама.

Финци наглашавају и да успешности 
ученика и ученица умногоме доприносе 
и значајни фактори изван саме 
учионице. Ваншколске активности, 
које деца похађају углавном након 
наставе, реализују се такође у школској 
згради (тзв.  afterschool програми). Такве 
програме углавном воде невладине 
организације, „трећи сектор“, како их 
називају у Финској, које блиско сарађују 
са школама.

Поред тога, Финска је изградила систем 
субвенционисане дечије заштите који 
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пружа свој деци право на  вртић у 
окружењу погодном за индивидуални 
раст и развој без икаквог притиска од 
постизања успеха у учењу или било ком 
другом пољу.

Важан аспект финских школа је 
системска потрага за добробити 
и срећом, посебно у млађим 
разредима основне школе.

У финским школама деца се не 
плаше компетитивности или 
неуспеха које код нас, па и у 
многим другим земљама, подстичу 
стандардизовани тестови. 

Свака школа у Финској има тзв. 
Тим за добробит ученика (енг. 
Pupil Welfare Team) који прати 
и бави се понашањем, здрављем 
и напретком деце. Тим чине 
директор, дефектолог, психолог 
или педагог, школска медицинска 
сестра или школски лекар и 
социјални радник. 

Главни циљ Тима јесте 
превенирање проблема који би 
могли угрозити добробит ученика 
и ученица. Основношколски 
наставници стављају добробит 
и срећу својих ученика испред 
школског постигнућа.

• Извор: Паси Сахлберг "ФИНСКЕ 
ЛЕКЦИЈЕ Шта свет може да научи из 
образовних реформи у Финској?"

• Наслов оригинала: Finnish Lessons, 
What can the world learn from educational 
change in Finland? © Copyright by Teachers 
College, Columbia University. За српско 
издање НОВОЛИ, Београд, 2013. Превод: 
Иван Кунст Лектор: Владимир Радојчић 
Коректор: Ленчица Радојчић Корице: 
Саша Живаљевић 
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ПОГЛАВЉЕ 2

Доступност квалитетних предшколских 
програма деци из ромских насеља 
отежава присутво неколико, најчешће 
истовремено присутних, фактора: 
живот у лошим стамбеним условима 
и сиромаштву, незапослени родитељи 
који имају низак ниво образовања и 
који нису у могућности да обезбеде 
деци исте подстицаје за рани развој и 
учење као други родитељи (играчке, 
књиге и различите развојно-подстицајне 
активности), живот у сегрегисаним 
насељима удаљеним од важних 
друштвених ресурса (здравствених, 
образовних, културни, спортских). 

Додатни проблем представља и пракса 
која се још увек одржала у неким 
предшколским установама где су ромска 
деца која су укључена у предшколско 
образовање сегрегисана у посебне групе 
и где се не предузимају мере уколико 
дете које је уписано не долази у вртић, 
односно не похађа обавезни ППП.

Најчешће се истиче да је образовање 
начин на који ће Роми и Ромкиње 
најефикасније превазићи 
проблем сиромаштва 

Изазови школовања деце из 

неформалних насеља

Предшколско и основно образовање Рома:

Изазови обухвата деце системом oбразовања

Важан стратешки документ на 
националном нивоу је „Стратегија 
за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици Србији за 
период од 2016. до 2025“3 . Кључни 
кораци ка социјалном укључивању 
подразумевају, пре свега, већи обухват 
ромске деце системом образовања и 
то на свим нивоима, као и останак у 
систему до завршетка средње школе, 
али и касније.

Сам увод у Стратегију наводи да је 
у периоду од 2009. до 2015. године 
генерално повећан обухват ромске 
деце основним образовањем, поред 
истовремене имплементације 
установљених афирмативних мера 
приликом уписа ученика и студената 
ромске националности у средње школе 
и на факултете. 

Укључивањем представника Рома и 
Ромкиња (педагошки асистенти, 

3  „Стратегија за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. 
до 2025. Године“, (Службени гласник РС, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 
УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) 



УКЉУЧИВАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА У СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА18

здравствене медијаторке, координатори 
за ромска питања) у процес 
имплементације јавних политика, 
учињен је важан искорак у приступу 
остваривању појединих права. Упркос 
томе, наводи се у Стратегији, главне 
препреке за социјално-економску 
интеграцију Рома и Ромкиња нису 
отклоњене и није створен потпун 
нормативни основ за спровођење 
дугорочних мера смањивања 
сиромаштва и остваривања суштинске 
једнакости грађана и грађанки 
ромске националности. 

Како се у Стратегији такође истиче, 
деца се суочавају са негативним 
стереотипима и дискриминацијом од 
стране образовних установа. Ово се 
нарочито односи на децу предшколског 
узраста и огледа се и у недовољном 
напору система предшколских установа 
да се повећа обухват деце, како на нивоу 
ППП тако и деце узраста 3 – 5,5 година.

Обухват деце предшколским и 

основним образовањем

Предшколско васпитање и образовање 
као право сваког детета и глобална 
обавеза утврђено је Циљевима 
одрживог развоја УН4 . Подаци којима 
располаже Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја о обухвату 
деце обавезним образовањем показују 
пораст у општој популацији, али и 
даље недовољно висок обухват деце 
из осетљивих друштвених група како 
припремним предшколским програмом 
(ППП), тако и основним образовањем.

Подаци из „Истраживања вишеструких 
показатеља положаја жена и деце 
у Србији “које је 2014. године, уз 
техничку и финансијску подршку 
УНИЦЕФ-а, спровео Републички 
завод за статистику,  5 указују да и поред 
установљених мера, још увек нису 
створени институционални услови за 
континуирано спровођење механизама 
за повећање обухвата ромске деце  
системом образовања на свим нивоима.

4 „Циљеви одрживог развоја“, ,доступно на http://
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-de-
velopment-goals/, приступљено 28. августа 2017

5 Истраживање вишеструких показатеља жена и 
деце у Србији 2014. и Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце у ромским 
насељима у Србији 2014, Републички завод за 
статистику и УНИЦЕФ, 2014, приступљено 28. 
августа, 2017., доступно на: http://www.unicef.rs/
wp-content/uploads/2016/09/MICS5_Srpski_web.pdf
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Ромска деца узраста до 5,5 година 
су далеко мање укључена у програме 
предшколског образовања од 
опште популације.

Док је у општој популацији обухват 
деце узраста од 3 до 5,5 година 
предшколским образовањем око 50%, 
у ромској популацији је свега 6%. 6 
При том, потреба ромске деце за, овим 
програмима је већа јер значајан број 
њих живи у условима сиромаштва, због 
чега немају довољно подстицаја за рани 
развој и учење у оквиру 
породичног окружења.

Деца из ромских породица такође нису 
у потпуности обухваћена ни обавезним 
припремним предшколским програмом 
или га похађају нередовно и у 
краћем трајању. 

Подаци из поменутог истраживања 
вишеструких показатеља положаја жена 
и деце указују да је тек 80% деце из 
ромских насеља која су похађала први 
разред основне школе похађало

6 „Ситуациона анализа положаја деце у Србији“, 
УНИЦЕФ, 2014 „Situation Analysis of Children in 
Serbia“, стр. 20, табела бр 5, доступно на: http://
www.unicef.rs/wp-content/uploads/2017/01/Situ-
ation-Analysis-of-Children-in-Serbia_12.4.17.pdf , 
приступљено 28. августа, 2017.

и предшколски припремни програм
(код опште популације обухват је 98%), 
а само 69% ромске деце кренуло је у 
први разред основне школе на време 
(код опште популације је 97%), 64% 
деце ромске националности заврши
основну школу (код опште популације је 
93%), и најзад, свега 22% деце ромског
порекла похађа средњу школу (код 
опште популације је 89%).7

7 Истраживање вишеструких показатеља жена и 
деце у Србији 2014. и Истраживање вишеструких 
показатеља положаја жена и деце у ромским 
насељима у Србији 2014, Републички завод за 
статистику и УНИЦЕФ, 2014. “Праћење стања и 
положаја жена и деце, Развој у раном детињству, 
стр. 145, доступно на:  http://www.unicef.rs/
wp-content/uploads/2016/09/MICS5_Srpski_web.
pdf, приступљено 28. августа, 2017. 
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Предности похађања 

ППП - укратко

Анализе различитих истраживања, 
како страних тако и домаћих, говоре у 
прилог томе да ППП знатно доприноси 
образовању деце ромске националности. 

Квалитетни програми предшколског 
образовања обезбеђују вишеструке 
предности за свако дете од најранијег 
узраста, а оне даље утичу на дететов 
каснији развој.

Поред подстицајног окружења, 
стручњака који пружају подршку и 
оснажују дете и прилике за социјалну 
интеракцију, дете стиче и јединствена 
искуства која доприносе когнитивном 
и физичком развоју, бољим резултатима 
на тесту спремности за полазак у 
школу и бржем напредовању и бољим 
постигнућима у каснијем школовању.8

8 Рани развој – yнапређење јавних политика: 
Предшколско васпитање и образовање, УНИЦЕФ, 
2017, стр. 2, доступно на: http://www.unicef.rs/
wp-content/uploads/2017/04/Predskolsko-vaspitan-
je-i-obrazovanje.pdf, приступљено 28. августа, 2017. 

Слика:  Значај ППП

Разлика се већ у првом разреду испољава 
у боље усвојеним хигијенским и радним 
навикама, правилима понашања и 
развијенијој дугорочној пажњи, као и у 
вишем нивоу општег знања.

Даље се наводи изузетан значај 
похађања ППП за децу под ризиком, где 
су економске предности предшколског 
васпитања и образовања веће за децу 
нижег него за децу из породица вишег 
социо-економског статуса. Лоше 
здравствено стање, стопа напуштања 
образовања, сиромаштво и криминал 
могу се значајно умањити у каснијој 
доби улагањима у прилике за развој деце 
под ризиком.
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Како унапредити рад у ППП?

Како често наводе и саме установе, 
главне препреке за унапређење рада 
у предшколском образовању можемо 
пронаћи у недостатку, односно 
недовољној количини додатних 
наставних материјала. Поред тога, 
педагошко-психолошке стручне 
службе сугеришу да се појача рад на 
развоју говора и графомоторике, 
што би помогло ромским ученицима 
да боље овладају и српским језиком, 
јер додатну препреку представља и 
мултилингвалност деце, при чему 
је познавање српског језика 
најмање развијено.9

9 „Образовна инклузија деце ромске националности”, 
група аутора, Центар за образовне политике, 
Београд, 2013, поглавље 4. Истраживачки налази, 
стр 66,  доступно на: http://www.cep.edu.rs/public/
Obrazovna_inkluzija_dece_romske_nacionalnosti-1.pdf

Слика: Сугестије учитеља за даљи развој 
ППП

Генерално гледано, недостаци у самом 
систему, како је поменуто раније 
у тексту, огледају се у недовољним 
напорима да се већи број деце 
из ромских породица обухвати 
припремним предшколским 
програмом, затим у нереаговању на дуже 
одсуство детета из ППП, одржавању 
дискриминаторног приступа кроз 
формирање посебних група за ромске 
ученике, и свеукупно, краћем времену 
похађања ППП.
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Недовољни напори система 
за већи обухват деце

Кратко трајање 
обавезног ППП: 
сиромаштво породица 
и нереаговање ПУ

Сегрегација 
ромских ученика у 
посебне групе

Слика: Недостаци система за обухват ППП

           Постигнућа ромске деце која су 
похађала ППП огледају се одмах у 
бољим резултатима на тестовима 
спремности за школу, бољој моторици 
и успешнијем савладавању градива у 
каснијим разредима. 

Истраживања су утврдила да млађа 
деца која похађају претшколске програме 
имају веће шансе да заврше средњу школу, 
упишу факултет, имају мање проблема 
у понашању и не упуштају се у криминал 
током периода адолесценције.

Рано напуштање школовања и рани /
дечији бракови

Као посебан изазов за решавање 
прераног напуштања школовања, наводи 
се и то што девојчице у великом броју 
случајева ступају у брак између 15. и 19. 
године и тада прекидају образовање. 
“Истраживање вишеструких показатеља 
положаја жена и деце” доноси 
податак да чак 43% девојчица ромске 
националности у овом узрасту прекида 
школовање ради удаје. Код девојчица 
исте доби у општој популацији овај 
проценат је 4%.

Дечији брак, осим што на првом 
месту представља грубо кршење права 
детета и угрожава психо-физичко 
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здравље девојчица, излаже их и ризику 
од апатридије, насиљу у породици, 
трговине људима, доводи до повећане 
стопе раног напуштања школовања, 
а касније и до сиромаштва и 
економске зависности10.

Организације које у фокусу свог 
деловања имају права Рома и Ромкиња 
истичу да су рани / дечији бракови 
последица различитих фактора. У 
извештају „Превенција и елиминација 
дечијих, раних и присилних бракова“ 
Високог комесара УН за људска права11  
наводи се да сиромаштво и несигурност 
спадају у основне разлоге раног ступања 
у брак, а следећи разлог је недостатак 
или низак ниво образовања девојчица. 
Другим речима, дечији и рани бракови 
чешће се јављају код девојчица које су 
мало или нимало формално образоване.

10 „Стоп дечјим браковима!“, Праксис, 2017, 
доступно на https://www.praxis.org.rs/images/
praxis_downloads/Stop_Decijim_Brakovima.pdf, 
приступљено 17. септембра, 2017.

11 Извор: Годишњи извештај Високог комесара 
УН за људска права и извештај Канцеларије 
Високог комесара и Генералног секретара, стр. 7, 
у оригиналу:  Report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights 
„Preventing and Eliminating Child, Early and Forced 
Marriage“, IV Factors contributing to child, early and 
forced marriage, UN OHCHR, приступљено 18. 
септембра, 2017, доступно на http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Ses-
sion26/Documents/A-HRC-26-22_en.doc.

На пример, неке организације наводе 
да образовање лошег квалитета, 
пренатрпаност школа, неквалификовани 
образовни кадар и родно засновано 
насиље повећавају могућност да рани 
бракови буду алтернатива за 
многе девојчице.12

12 „(Пре)рани бракови: Животне приче Ромкиња 
у Србији“, Бибија, Београд, 2016. Приступљено 18. 
септембра, 2017. Доступно на http://www.bibija.
org.rs/images/rani-brakovi.pdf
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Животне шансе – високо 

образовање и запошљивост

Искључености из система образовања 
утиче на конкурентност Рома и 
Ромкиња на тржишту радне снаге. 
Удео неписмених у укупној ромској 
популацији старијој од девет година је 
15,1% и далеко је изнад националног 
просека од 2%. Забрињавајући су 
подаци о стеченом степену стручне 
спреме: преко 1/3 Рома и Ромкиња – 
34,2% нема завршену осмогодишњу 
школу, 1/3 Рома и Ромкиња има основно 
образовање, удео Рома и Ромкиња са 
средњим образовањем је 11,5%, а са 
високим само 0,7%.13

13 „Стратегија за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 
2025. године“, доступно на https://www.minrzs.
gov.rs/lat/strategija-za-socijalno-ukljuc.html, 
Приступљено 18. септембра, 2017.
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Укључивање родитеља из 

мањинских заједница у тела 

и тимове установа

И поред тога што Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(ЗОСОВ) подржава већу 
партиципацију родитеља, а на њој се 
инсистира и у законима који регулишу 
различите нивое образовања, учешће 
родитеља из ромске заједнице у 
образовним установама је изузетно 
ниско. Поред учешћа у раду Школског 
одбора, Управног одбора предшколске 
установе и Савета родитеља, родитељи 
би требало да буду укључени и у рад 
тимова који се формирају на нивоу 
образовне установе. 

Сарадња образовних установа са 
родитељима Ромима и Ромкињама је 
веома оскудна. Не постоје подаци о 
броју родитеља из ромске заједнице који 
су чланови тела и тимова установа. 
С једне стране, разлози се могу пронаћи 
у затворености и немотивисаности 
самих установа, а са друге стране, због 
таквог става установа, ни родитељи 
никада нису у довољној мери 
информисани о начинима укључивања, 
па самим тим ни они нису довољно 
мотивисани и активни. Педагошки 
асистенти често су једини који повезују 
ромске породице / родитеље са школама.
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ПОГЛАВЉЕ 3

Образовање Рома из 

неформалних насеља: Студија 

случаја - општина Књажевац

Школовање деце из неформалних насеља:

изазови у пракси - Студија случаја: Књажевац

Књажевац као једна од општина 
обухваћених пројектом може да нам 
послужи за сагледавање ситуације 
образовања Рома из неформалних 
насеља. Према незваничним подацима 
на територији Општине Књажевац 
живи око 2.000 Рома. Роми живе у три 
ромска насеља a услови становања нису 
на завидном нивоу. Роми су углавном 
стационирани у граду, (мали број 
породица живи мимо ромских насеља), 
док је у сеоским насељима број ромских 
породица веома мали.

Низак ниво образовања одражава се 
кроз сиромаштво. Пошто углавном 
спадају у неквалификовану радну снагу,  
мали број Рома је запослен. 
На основу података Центра за социјални 
рад, око 70% корисника материјалног 
обезбеђења (врста новчане социјалне 
помоћи) су ромске породице. 
Проблем лошег социјалног положаја 
ромског становништва условљен је 
бројним факторима. Основни фактор 
сиромаштва код Рома је необразованост, 
а она за собом повлачи и остале 
факторе. Излазак из „зачараног круга 

сиромаштва“ једино се може 
постићи образовањем.

На територији Општине Књажевац 
постоје три основне школе. Око 250 
ромске деце  редовно похађа наставу, 
а отприлике 30% њих заврши осми 
разред. Деца углавном редовно похађају 
школу од првог до четвртог разреда (око 
60%), а већ од петог до осмог разреда 
број деце се смањује, па на крају основну 
школу заврши веома мали број деце.

Нередовност у похађању наставе, као 
и сама необразованост  имају узрок 
пре свега у самој  породици, где су и 
родитељи необразовани, те не могу 
помоћи својој деци у стицању навика и 
учењу. Други разлог овакве ситуације је 
недостатак материјалних средстава, јер 
је чињеница да су та деца већином из 
социјално угрожених породица.
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           Све установе на локалном 
нивоу слажу се да је рано напуштање 
школовања ромске деце горући проблем и 
да један од главних чинилаца који на то 
утиче јесу чести одласци породица на 
привремени рад у иностранство.

Деца на почетку године крену у школу, 
али након два-три месеца више нису 
у граду,  јер су отишла са родитељима 
у иностранство. Тамо бораве од шест 
месеци до годину дана  после чега се 
опет враћају у свој родни крај. То пре 
свега ствара велики проблем деци која 
су тек почела да се уклапају и интегришу 
у образовни систем, да уче и стичу 
навику  редовног одласка  у школу, али и 
школама које не могу самоиницијативно 
да испишу оне који не похађају наставу, 
без обзира на то што деца пола године и 
више не долазе у школу. Тако долазимо 
до другог проблема: шта и како са 
неоправданим изостанцима, ако постоји 
информација да деца нису у земљи?

Школе се на разне, законом предвиђене, 
начине довијају и труде да реше овај 
проблем. Када се такозвани лажни 
азиланти врате свом дому, ето опет 
проблема! Шта сад са дететом које је 
тамо ишло у неку школу да учи језик, 
а нема документацију из образовне 
установе коју је похађало? Да ли га 
вратити у претходни разред, да ли 
га превести у следећи разред или га 
послати на разредни испит, а све то 
знајући да ће у свом родном граду 
боравити пар месеци и опет отићи 
„трбухом за крухом“?

Такве ствари тешко је решити, али 
школе вођене својим искуством, 

школском стручним тимом прикључују 
и родитеље и спољне сараднике и врше 
адекватну процену сваког појединца. 
Обично дете настави тамо где је стало 
са образовањем (враћа се у претходни 
разред) и испочетка се уклапа у 
одељенску заједницу.

Основни фактор сиромаштва код Рома је 
необразованост а она  за собом повлачи и 
остале факторе. Излазак из „зачараног 
круга сиромаштва“ једино се може 
постићи образовањем.
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Рад са ромском децом и 

подршка у образовању – 

постојећа и могућа решења

Велику помоћ, поготово деци 
повратника, пружа педагошки 
асистент (ПА). ПА ради са дететом на 
савладавању  језика и помаже у учењу 
планираног градива. Тако имамо децу 
која имају 12 година и још увек су у 
четвртом разреду, а са истеком школске 
године у којој ученик пуни 15 година за 
њега престаје законска обавеза похађања 
школе.  У случајевима где родитељи 
више не одлазе у иностранство и 
где са њима  може да се постигне 
договор, упућује се  званичан захтев 
за продужетак и завршетак основног 
образовања детета, без обзира што је 
дете навршило 15 година. Школе и ту 
излазе у сусрет и дете наставља своје 
образовање до краја.

Како је већ наглашено, до четвртог 
разреда сва деца су обухваћена 
образовним системом, али у вишим 
разредима настаје  проблем непохађања 
и недовољног разумевања градива, јер, 
осим педагошких асистената, код куће 
нема ко да им пружи подршку.

На жалост, нека деца на крају осмог 
разреда не изађу на завршни тест како 
би уобличила и заиста завршила своје 
основно образовање. Један од разлога 
је то што се девојчице рано удају, а 
други је недостатак подршке родитеља 
који су и сами неписмени и/или 
незаинтересовани за даље напредовање 
свог детета. Углавном се воде мотом 

„да ће држава да им да месечну плату„ 
(мисли се на материјалну помоћ коју 
примају два-три колена уназад).

Оваква ситуација у основним 
школaма проузрокује још 
лошију ситуацију и у средњим и 
високообразовним институцијама.

Тек око 2% ромске деце упише и заврши 
неку средњу или високу школу. Опет се 
као главни разлог овакве ситуације јавља 
утицај  породице и лош материјални  
положај. Ромска деца која упишу средњу 
школу углавном се одлучују за нека 
производна занимања.

Раније је мањи број деце уопште и 
уписивао неку средњу или високу школу. 
Данас је, захваљујући афирмацији од 
стране Владе и стипендијама за ромску 
децу, ситуација ипак мало боља. 
На недостатак стручне оспособљености 
имају утицај и малолетнички бракови 
који су традиционално присутни код 
ромског становништва, мада данас у 
много мањој  мери него раније.
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Предшколско образовање је обавезно 
од 2006. године. Сада је ситуација далеко 
боља него ранијих година. Наиме, сада  
предшколски програм похађају сва ромска 
деца која су на то законом обавезна.

Многи родитељи не знају када дете 
треба да уђе у образовни систем и 
обично га не упишу на време. 
Пре дестетак година основана је 
Канцеларија за Роме при Општини 
Књажевац. Касније је Република 
препознала и потребу за педагошким 
асистентима и медијаторкама, тако да 
је сада лакше доћи до информација које 
породице треба обићи и како 
им помоћи да упишу децу у 
образовни систем.

Локални координатор  из Општине 
(матичне службе) и Здравственог центра 
(одељење педијатрије) добија податке 
о томе која деца  треба да се упишу у 
ППП и први разред. У сарадњи са ПА 
иде се у обилазак насеља.

Све је ово лакше, јер се на локалу 
углавном сви познајемо, па кад 
се обилазе насеља нема никаквих 
проблема. Становници насеља већ су 
имали прилике да упознају кооринатора 
као и ПА, јер многи имају старију 

Приказ сарадње институција 

на локалу на идентификацији 

ризика од осипања и повећању  

обухвата деце предшколским и 

основношколским образовањем

децу која већ иду у школу. Дође се код 
породице и обавести се да имају дете за 
ППП или први разред и сви родитељи 
су обично спремни на сарадњу.

ПА и координатор као и медијаторка 
понуде помоћ око документације. 
Потребне изводе из МКР прибави 
тим, у Здравственом центру се закаже 
преглед и то је један од начина да се 
пружи подршка родитељу. Родитељу се 
прилази као и сваком другом родитељу, 
нема разлике да ли је дете ромско 
или неромско.

Општинска управа ‒ Одељење за 
привреду и друштвене делатности већ у 
априлу према својој евиденцији из МКР 
шаље позиве и обавештења на кућне 
адресе родитеља будућих првака 
и предшколаца.

У обавештењу је наведено у коју школу 
се дете уписује и шта је потребно од 
документације. Обавештења ко су 
будући прваци и предшколци могу 
добити и ПА и координатор.

Најтачније податке има ромски 
медијатор који нажалост не сме да 
у потпуности сарађује са ПА или 
координатором или било којом 
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институцијом, јер Министарство 
здравља РС то не дозвољава, нарочито 
није дозвољено давање личних података. 
Ово заистa не иде у прилог за помоћ 
ромским породицама, али тако је како 
је, па се сви сналазимо преко општине и 
здравственог центра.

Касније се тим обрати Центру за 
социјални рад за помоћ око набавке 
одеће и обуће. Мора се напоменути 
да наша Општина из буџета одваја 
средства за набавку уџбеника за 
сву децу из материјално угрожених 
породица. Такође, без обзира на 
економски статус, сви прваци добију 
део школског прибора и имају бесплатну 
ужину. За ђаке путнике обезбеђен је и 
бесплатан превоз. Школе  учествују и 
у обезбеђивању помоћи материјално 
угроженој деци: почев од тога да, иако се 
упис званично завршава 31. маја, чак и 
у септембру уписују децу без комплетне 
документације (разлог кашњења
 родитеља обично је или то што су били 
ван земље или што су радили у 

другом граду), разноразних акција за 
помоћ друг–другу, до учешћа у разним 
пројектима који имају за циљ помоћ 
деци, пре свега у учењу, али и родитељима 
да схвате важност сарадње са школом и 
мотивишу децу да се даље образују.

Сарадња свих институција је добра. 
Наиме, кад се јави проблем у ромској 
породици обично га идентификује 
координатор, педагошки асистенти или 
медијатор, а након тога прва инстанца 
за помоћ су Центар за социјални рад и 
Општина. Сви заједно искординишу, 
размене информације и приступе 
конкретном решавању проблема. 
Некада је немогуће решити проблем, 
али увек се може делимично помоћи и 
пружити „рука помоћи“.

На недостатак стручне оспособљености 
имају утицај и малолетнички бракови 
који су традиционално присутни код 
ромског становништва, мада данас у 
много мањој мери него раније.
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Неколико важних ствари које 

сваки практичар који жели да 

ради са децом у неформалним 

насељима треба да зна:

Тамо живе људи који су као и сви други,   
нису похлепни и непријатељски расположени.
 
Увек треба бити љубазан, не обећавати „брда и 
долине“, већ конкретно рећи зашто сте ту.
 
Старији сви добро познају језик већине, само 
уз стрпљење и разумевање треба рећи шта се од 
њих очекује.

Уколико се ради о образовању, здравству и 
социјалној заштити треба рећи које су ствари 
законом прописане.

Често ће почети разговор на тему због које 
нисте ту, али и тада саслушајте и, уколико знате 
неку информацију - реците, ако не - опет реците 
зашто сте ту.

Најбоље решење је да се у насеље оде са неким ко 
ради са Ромима и ко зна који профил породице 
вам је потребан.

Није на одмет однети неки мали знак пажње 
породици која вам је потребна за разговор (кафа, 
неки слаткиш или сл.)

Осмех, разумевање, лепа реч су ствари које 
прво треба понети са собом!!!
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Програми подршке у заједници

Општина Књажевац је једна од ретких 
општина у Србији која несебично 
пружа „руку подршке” институцијама и 
невладином сектору, али и појединцима 
којима је подршка неопходна. Oпштина 
узима учешће у свим пројектима као 
партнер подршке, а такође се одвајају 
и средства за подршку заједничких 
пројеката. Тако је Oпштина 2009. 
године била партнер на ДИЛС-овом 
пројекту образовања ромске деце, где је 
усвојила Акциони план за образовање 
ромске деце као полазну тачку за 
нове могућности. 

Осим набавке прибора, дидактичког 
материјала, играчака, и слично, у 
насељу је био формиран и клуб за децу 
узраста 3,5 до 5 година. У ромском 
насељу је била изнајмљена и опремљена 
просторија где је са децом радила 
васпитачица из вртића. Циљ је био да 
се деца интегришу, науче српски језик 
и уклопе у заједницу пред полазак у 
ППП. Ту је, осим деци, велика подршка 
давана и родитељима. Са њима се 
разговарало се о њиховим очекивањима 
везаним за децу, упознати су са начином 
рада предшколске установе, могли су 
слободно да искажу своје мишљење, 
стрепње и страхове. Програм је након 
завршетка пројекта још две године 
финансирала Oпштина. Клуб је престао 
са радом, јер су родитељи до сад већ 
схватили значај и важност уписа и 
похађања ППП. 

Проблем нередовног похађања ППП 
не произилази нужно из тога што деца 

не могу да се уклопе, већ је проблем 
у “сиромаштву”, односно одласку у 
иностранство. Можда би се, уколико 
би систем био мало флексибилнији и 
заиста новчано кажњавао родитеље, и 
проблем нередовног похађања смањио. 
Овако имамо породице које оду у 
иностранство, тамо користе социјалну 
помоћ, али се и овде још увек воде на 
евиденцији и примају социјалну помоћ, 
без обзира што су напустиле земљу. 

Када информација о исељењу породице 
дође до радника Центра за социјални 
рад, теренским обиласком утврђује се 
чињенично стање и  породица престаје 
да буде корисник социјалне помоћи. 
Међутим, до информација се углавном 
не долази на време и у већини случаја 
поступак не буде спроведен. 

Такође, постоји законска обавеза уписа 
деце у ППП. Уколико предшколска 
установа утврди да дете не похађа 
програм, шаље локалној самоуправи 
(одељењу за дечију заштиту) писмено 
обавештењео томе, а локална 
самоуправа даље поступак прослеђује 
судији за прекршаје. Додатни проблем је 
и тај што судије не кажњавају родитеље 
јер су у питању социјано-економски 
нестабилне породице. Фактичко 
кажњавање би можда могло да буде и 
једно од решења.

Од осталих програма подршке, 
пре неких десетак година у оквиру 
Здравственог центра радила је 
“Ординација за младе”. Њен циљ 
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је био  рад са децом од 7. разреда 
и средњошколцима како би им 
се прижила подршка кроз разне 
психохолошке и здравствене радионице 
на тему учења, здравља, и сл.

На радионицама су активно 
учествовала и ромска деца наведеног 
узраста. Говорила су отворено о својим 
проблемима и очекивањима. Постигнут 
је велики успех, јер је тада од укупно 
десеторо деце, чак шесторо завршило 
основну школу и сви они су уписали 
средњу ( мада је само трећина завршила). 

Тај програм је био пар година подржан 
од локалне самоуправе и Министарства 
здравља РС. Кроз овај програм се такође 
могло видети да је још увек у традицији 
Рома склапање малолетичких бракова 
који су препрека за даље образовање. 

При Центру за социјални рад постојао 
је и Клуб за родитеље где су сви они 
који су имали потребу за подршком око 
васпитавања и усмеравања деце могли да 
добију помоћ од стручњака.  Ипак, мали 
број ромских породица тражио је такав 
вид помоћи. 

Велика помоћ и подршка породицама, 
нарочито јер је програм почео у време 
какда су деца полазила у школу, био је 
програм за “практиканте” који је имао 
за циљ да привремено запосли Роме 
у институцијама и привреди и да им 
могућност додатне зараде.

Програм је финансиран и подржан од 
стране ОЕБС-а и локалне самоуправе. 
У време спровођења програма (2015. 
године) велики број Рома је остао да 
ради, није отишао у иностранство, а 

поред тога им није била ускраћена ни 
материјална помоћ.

Данас морам рећи да је и Туторинг 
програм који је био спроведен у једној 
од четири основне школе показао 
одличне резултате. Деци која су била 
обухваћена програмом дата је подршка 
у учењу, али им је пре свега дата пажња 
као нешто што нема цену, као нешто 
чега код куће, нажалост, има јако мало, 
јер су породице вишечлане и мора да се 
заради да би се деца прехранила. 

Само један од примера успеха Туторинг 
програма је пример ученика основне 
школе који је уз подршку тутора 
поправио оцене из свих предмета, 
освојио треће место на републичком 
такмичењу из географије и постигао 
одличан успех на крају школске године. 
Наравно, за њим не заостају ни друга 
деца корисници програма.

Постоје и други програми подршке 
породицама из неформалних насеља, 
а који се спроводе у сарадњи са 
педијатријском службом, здравственом 
медијаторком, ромским координатором 
и Центром за социјални рад. Овај 
тим обилази породице тек рођене 
деце како би се утврдило у каквим 
условима живе, пружила одговарајућа 
помоћ родитељима и сл. Тако је једној 
психички оболелој мајци пружена 
помоћ око здравствене неге детета 
које је превремено рођено. Обиласком 
патронажне службе, координатора, 
медијатора и социјалног радника на 
време је откривено да је дете болесно 
и правовремено је реаговано. Праћено 
дете је за време лечења вођено са мајком 
код лекара на редовне контроле (некад 
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социјални радник, некад координатор) 
и  оздравило је. Дакле, целој породици 
је пружена „рука помоћи“ како би се 
изборила са болешћу детета.

             Показати да нико није грађанин 
другог реда, помоћи колико можеш, указати 
поверење су незаменљиве ствари, то су 
услуге које немају цену, дате су од срца, а 
резулат је осмех, спокој и мир.
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 Пример рада са децом и 

породицама у неформалним 

насељима на југу Србије:  

Искуства ромске координаторке 
и педагошке асистенткиње из 
општине Књажевац

Књажевац има четири основне школе: 
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, 
ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Дубрава“ 
и ОШ „Младост“ за штићенике 
Завода за васпитање деце и омладине. 
Такође, ту је  и нижа музичка школа 
„Предраг Милошевић“ која последње 
три година бележи значајно повећање 
броја ученика. У Књажевцу постоје и 
две средње школе ‒ Техничка школа и 
Књажевачка гимназија.

Љубинка Симић, ромска 
координаторка: “Девет година сам при 
локалној самоуправи радила као ромски 
координатор. Тада није било ПА нити 
медијаторки. Била сам збуњена кад сам 
почела да радим, нисам знала како ћу 
се уклопити што је на крају и нормално 
кад први пут радиш нешто. Међутим, 
иако је  почетак био тежак, брзо сам се 
уклопила. Мој посао је био да помогнем 
ромским породицама да остваре своја 
права што се тиче здравства, социјалне 
заштите, дечије заштите.... 

Наиме, 2007. године предшколско 
образовање постаје обавезан вид 
образовања. Из матичне службе 
Општине добила сам комплетну 
књигу рођених који по закону треба 

да похађају ППП. Са тадашњом 
директорком предшколске установе и 
педагогом договорила сам састанак где 
би, поред моје маленкости, учествовале 
и оне и родитељи деце. 

Отишла сам у насеље са социјалним 
радником који је био задужен за странке 
из насеља и обишла сваку породицу 
према списку који сам извукла (јер 
списак из МКР је био за сву децу рођену 
на територији општине Књажевац и ту 
нису посебно издовјена ромска деца). 
Договорила сам се са родитељима да 
састанак са педагогом и директорком 
ПУ одржимо у канцеларији где 
сам радила.

На опште задовољство, већина 
родитеља (90%) одазвала се позиву. 
Педагогица их је обавестила да је сада 
ППП обавезан и какав је распоред 
уписа деце, као и при којој школи ће 
деца боравити. Рекли смо шта је све 
потребно од документације и прибора 
за будуће предшколце. Почела су да се 
нижу питања: како ће да воде децу на 
преглед, како ће узети документацију, 
колико кошта, како да набаве прибор, 
могу ли старија сестра или брат да воде 
децу, итд.
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На сва питања имала сам спремне 
одговоре. За почетак смо се договорили 
да закажем у Здравственом центру 
систематски преглед за децу и да и сама 
будем на њему присутна.

За документацију сам обећала да ћу је 
ја службено тражити из матичне службе 
и предати Предшколској установи, а 
за набавку најнеопхиднијег пратећег 
прибора обратила сам се за помоћ 
Општини. Предшколска установа је 
обећала да ће помоћи при набавци 
обавезних патофница. Узета је у обзир 
жеља родитеља да деца буду уписана при 
основној школи која је најближа њима и 
направљен је договор да родитељ долази 
након завршетка наставе да преузме 
своје дете.

Преглед је заказан, сва су деца доведена 
и прегледана, узети су изводи и дати 
ПУ, Општина је помогла око набавке 
прибора, а Предшколска установа је 
дала потребну обућу која је стајала у 
вртићу и која се није на крају носила 
кући, већ је чувана за другу децу чији 
родитељи нису били у могућности 
да је купе.

Тако је прва генерација обавезних 
предшколаца кренула у ППП, успешно 
је похађала и завршила. Та деца су 
редовно уписала и први разред, нека су 
због одласка у иностранство одустала од 
школовања, а нека су остала и завршила 
школу до краја.“ 
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Марија Симић, педагошка асистенткиња: „Педагошки асистент сам 7 
година. У почетку није било лако уклопити се у рад са децом. Сећам се 
детета које је дошло из јако сиромашне породице. Има још четворо браће 
и сестара, отац алкохоличар, често на одслужењу казне затвора, а мајка 
психички болесник.

Мој први корак је био да са колегиницом ПА и координатором одемо у 
махалу. Уз љубазан разговор и уз мало шале договориле смо се са родитељима 
да дођу на тестирање и доведу дете. 

Целокупну документацију обезбедио је тим, заказали смо и систематски 
преглед. Родитељи су довели дете у заказани термин на тестирање, 
документа су била обезбеђена и дете је уписано. Родитељима сам рекла да 
дете има право на бесплатну ужину и уџбенике и да ће од Општине као 
првак добити нешто прибора. 

У сарадњи са Центром за социјални рад детету сам прибавила и нешто одеће 
и обуће. Дете је кренуло у школу, у почетку је имало проблем у учењу, јер код 
куће са њим нико није радио, а било је и видно хигијенски запуштено.

У међувремену је Општина је добила пројекат за санацију кућа у ромском 
насељу у оквири ког је ова породица била прва на листи за добијање 
средстава. Морала сам некако да том детету помогнем, јер је добро дете 
и жели, труди се колико може, да савлада градиво.

Свакодневно сам са њим радила док није научио сва слова, позвала сам и 
два-три пута посетила породицу и на фин начин им рекла да морају дете 
мало хигијенски доведу у ред, да ја знам да они немају тренутно услова 
(живели су у једној соби, без воде и  канализације), али да због детета које је 
упорно, морају да се мало више потруде.

Посете су уродиле плодом и дете је долазило у школу у бољем хигијенском 
стању, ја сам га свакодневно у школи учила како се перу руке и причала 
колико је то важно. Добили су средства за санацију куће по пројекту, 
изградили санитарни чвор, живе у бољим условима, отац се повукао, мање 
пије, а дете је савладало читање и основне ствари које је требало, редовно 
иде у школу а од прошле године и његова најмлађа сестра је ђак наше школе.“
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ДОДАТАК 1 
Законски оквир: обавезе школа

и локалне самоуправе

 Законски оквир и обавезе 

школа и локалне самоуправе

Задатак школе

Основни задатак школе је да омогући 
квалитетно образовање и васпитање 
за свако дете и ученика, под једнаким 
условима, без обзира где се школа 
налази, односно где се образовање и 
васпитање одвија.

(Члан 5, ЗоСОВ14)

Образовно-васпитни рад остварује се на 
српском језику.

За припаднике националне мањине 
образовно-васпитни рад остварује се и 
на језику и писму националне мањине, 
односно двојезично, ако се приликом 
уписа у први разред за то определи 
најмање 15 ученика.

Школа може да остварује образовно-
васпитни рад на језику и писму 
националне мањине, односно двојезично 
и за мање од 15 ученика уписаних у 
први разред, уз сагласност министарства 
надлежног за послове образовања (у 
даљем тексту: Mинистарство), у складу 
са законом. 

Сагласност за остваривање школског 
програма на језицима националних

Језик остваривања 

образовно-васпитног рада

14 Закон о основном образовању и васпитању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 i 101/2017)
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мањина за мање од 15 ученика 
Министарство даје по прибављеном 
мишљењу одговарајућег националног 
савета националне мањине у складу са 
законом којим се уређује надлежност 
националних савета националних мањина.

Ако национални савет националне 
мањине не достави мишљење у року од 
15 дана од дана пријема захтева, сматра 
се да је мишљење дато.

Када се образовно-васпитни рад 
остварује на језику и писму националне 
мањине, школа је у обавези да за ученика 
организује наставу српског језика.

Када се образовно-васпитни рад 
остварује на српском језику, за ученика 
припадника националне мањине 
организује се настава језика националне 
мањине са елементима националне 
културе као изборни предмет.

Образовно-васпитни рад може да се 
изводи на страном језику, односно 
двојезично, уз сагласност Министарства.

Када се образовно-васпитни рад 
остварује на страном језику, ученику се 
организује настава српског језика.

Ближе услове за остваривање програма 
образовно-васпитног рада на страном 
језику, односно двојезично прописује 
министар надлежан за послове 
образовања (у даљем тексту: министар).

Образовно-васпитни рад за ученике 
који користе знаковни језик, односно 
посебно писмо или друга техничка 
решења остварује се у складу са Законом.

Упис

(Члан 18, ЗоСОВ15)

Ако дете старије од седам и по година 
због болести или других разлога није 
уписано у први разред, може да се 
упише у први или одговарајући разред, 
на основу претходне провере знања.

Претходну проверу знања обавља тим 
састављен од наставника разредне 
наставе, педагога и психолога школе 
уважавајући стандарде постигнућа и 
ценећи најбољи интерес детета.

15  Закон о основном образовању и васпитању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 i 101/2017)
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Документа потребна за упис 

првака у основну школу

(Члан 23, ЗоСОВ)

• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о похађању 
 предшколског програма
• Доказ о лекарском прегледу детета
• Доказ о пребивалишту родитеља

Изузетак представљају ученици из 
осетљивих друштвених група којима 
се оставља могућност да се упишу без 
доказа о пребивалишту родитеља и 
потребне документације.

Одговорност за упис и 

редовно похађање наставе

(Члан 22, ЗоСОВ)

Родитељ, односно старатељ одговоран 
је за упис детета у школу, за редовно 
похађање наставе и обављање других 
школских обавеза.

Јединица локалне самоуправе води 
евиденцију и обавештава школу и 
родитеље, односно старатеље, о деци 
која треба да се упишу у први разред 
најкасније до краја фебруара текуће 
године за наредну школску годину.

Школа је дужна да у року од 30 дана 
обавести родитеља, односно старатеља, 
о одлуци по његовом захтеву за упис 
детета ван подручја школе.

Школа је дужна да обавести родитеља, 
односно старатеља и јединицу локалне 
самоуправе о детету које није уписано 
у први разред, најкасније 15 дана пре 
почетка школске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, 
односно старатеља о ученику који 
нередовно похађа или је престао да 
похађа наставу, најкасније два дана од 
дана престанка похађања наставе.

Ако родитељ, односно старатељ по 
пријему обавештења из става 5. овога 
члана не обезбеди да у року од три 
дана ученик настави редовно да похађа 
наставу, школа одмах обавештава 
јединицу локалне самоуправе.
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Додатна подршка у 

образовању и васпитању

(Члан 64, ЗОСОВ16)

За ученика коме је због сметњи у развоју 
и инвалидитета, специфичних тешкоћа 
у учењу, социјалне ускраћености и 
других разлога потребна додатна 
подршка у образовању и васпитању, 
школа обезбеђује отклањање физичких 
и комуникацијских препрека и зависно 
од потреба, доноси и индивидуални 
образовни план, у складу са Законом.

Циљ додатне подршке у образовању 
и васпитању јесте постизање 
оптималног укључивања ученика 
у редован образовно-васпитни 
рад, осамостаљивање у вршњачком 
колективу и његово напредовање.

За остваривање додатне подршке у 
образовању и васпитању, директор 
школе, наставник, стручни сарадник, 
васпитач, педагошки асистент и 
родитељ, односно старатељ може да 
добије посебну стручну помоћ у погледу 
спровођења инклузивног образовања 
и васпитања.

Ради остваривања додатне подршке у 
образовању и васпитању, школа остварује 
сарадњу са органима локалне самоуправе, 
као и другим организацијама, установама 
и институцијама на локалном и 
ширем нивоу.

16  Закон о основном образовању и васпитању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 i 101/2017)

Посебну стручну помоћ из става 3. овог 
члана могу да пружају лица компетентна 
у области инклузивног образовања 
и васпитања и школе које су својим 
активностима постале примери добре 
праксе у спровођењу инклузивног 
образовања и васпитања.

Листе лица и школа из става 5. овог 
члана утврђује министар.

Ближе услове за утврђивање листа из 
става 6. овог члана прописује министар.

Листе из става 6. овог члана 
објављују се на званичној интернет 
страни Министарства.
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Индивидаулни образовни 

план и подршка у образовању 

и васпитању

(Члан 76, ЗоСОВ)

Након уписивања детета у први разред 
основне школе, школа може да утврди 
да постоји потреба за доношењем 
индивидуалног образовног плана 
(ИОП) или за додатном подршком у 
образовању детета. Додатна подршка 
може да захтева додатна финансијска 
средства – што може да буде разлог за 
покретање поступка кроз процедуру 
упућивања писменог захтева изабраном 
лекару детета који одређује да ли је 
потреба за додатном подршком реална, 
што одлучује интерресорна 
комисија (ИРК).

Индивидуални образовни план (ИОП)

По ИОП-у се образује дете и ученик 
који има потребу за додатном подршком 
у образовању и васпитању због тешкоћа 
у приступању, укључивању, учествовању 
или напредовању у васпитно-образовном 
или образовно-васпитном раду, а 
посебно ако дете, односно ученик:

•  има тешкоће у учењу (због специфичних 
сметњи учења, или проблема у понашању 
и емоционалном развоју);

•  има сметње у развоју или инвалидитет 
(телесне, моторичке, чулне, 
интелектуалне или вишеструке сметње);

•  живи у социјално нестимулативној 
средини (социјално, економски, 
културно, језички сиромашној средини 
или дуготрајно борави у здравственој, 
односно социјалној установи);

•  прилагођен и обогаћен начин 
образовања по ИОП-у за ученике са 
изузетним способностима који стичу 
основно и средње образовање и васпитање.

Васпитач, наставник, односно стручни 
сарадник прати развој и напредовање 
детета, односно ученика у току учења 
и развоја вештина за учење, социјалног 
развоја, развоја комуникације 
и самосталности.

Ако се у току праћења утврди да он не 
остварује очекиване исходе образовања 
и васпитања или су они значајно 
изнад нивоа, приступа се прикупљању 
података и изради документације 
ради пружања одговарајуће подршке у 
образовању и васпитању. Медицински 
налази су, по потреби, саставни 
део документације.

На основу прикупљених података и 
документације израђује се педагошки 
профил детета, односно ученика који је 
основа за планирање подршке.



УКЉУЧИВАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ НЕФОРМАЛНИХ НАСЕЉА У СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА46

Отклањање физичких и 

комуникацијских препрека 

(индивидуализован начин рада) у 
установи остварују се путем:

•  прилагођавања простора и услова 
у којима се одвија активност у 
предшколској установи, односно 
настава у школи (отклањање физичких 
баријера, осмишљавање додатних и 
посебних облика активности, израде 
посебног распореда активности итд.);

•  прилагођавања метода рада, наставних 
средстава и помагала и дидактичког 
материјала ,праћења брзине и темпа 
напредовања, начина усвајања садржаја, 
провере знања, организације учења, 
постављања правила понашања 
и комуникације.
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(Члан 69, ЗОСОВ)

Ученик који је настањен на удаљености 
већој од четири километра од седишта 
школе има право на бесплатан превоз.

Ученик коме је на основу захтева 
родитеља, односно старатеља омогућено 
да похађа школу ван подручја коме 
припада има право на бесплатан превоз 
само у оквиру школског подручја у којем 
има пребивалиште.

Ученик са сметњама у развоју и 
инвалидитетом има право на бесплатан 
превоз без обзира на удаљеност његовог 
пребивалишта од школе.

Школа у оквиру школског објекта, у 
сарадњи са саветом родитеља школе, 
организује исхрану за ученике.

Школа у договору са јединицом локалне 
самоуправе и донаторима може да 
обезбеди за све ученике бесплатну 
исхрану у целини или делимично.

Средства за виши квалитет образовања, 
која школа остварује по основу 
учешћа родитеља, односно старатеља, 
јединице локалне самоуправе, донатора, 
спонзора, проширене делатности и 
ученичке задруге, дужна је приоритетно 
да користи за исхрану и помоћ ученика.

Признавање страних 

школских исправа

Превоз и исхрана

(Члан 96, ЗОСОВ).

Држављанин Републике Србије који 
је у иностранству завршио школу или 
поједине разреде школе, односно који 
је у Републици Србији завршио страну 
школу или поједине разреде школе, 
има право да захтева признавање 
стечених страних школских исправа, 
као сведочанства о стеченом основном 
образовању и васпитању или поједином 
завршеном разреду школе.

Страни држављанин и лице без 
држављанства има право да захтева 
признавање стране школске исправе, 
ако за то има правни интерес.

Признавањем се страна школска исправа 
изједначава са одговарајућом јавном 
исправом стеченом у Републици Србији.

Страну школску исправу 
признаје Министарство.

Поступак

(Члан 97, ЗОСОВ).

У поступку признавања стране школске 
исправе примењују се одредбе Закона 
о општем управном поступку уколико 
овим законом није друкчије уређено.

У поступку признавања из става 1. 
овог члана узима се у обзир: систем 
школовања стране државе, наставни 
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план и програм, трајање школовања, 
права која даје страна школска исправа 
имаоцу и друге околности од значаја 
за одлучивање.

Ако се у поступку признавања утврди 
да савладани страни наставни план 
и програм знатно одступа од плана 
са којим се упоређује, признавање се 
условљава полагањем одређених испита 
или провером знања у школи.

Министарство може утврђивање испита 
и проверу знања из става 3. Овог члана 
да повери посебној стручној комисији.

Испити утврђени као услов 
за признавање стране школске 
исправе полажу се у одговарајућој 
школи најкасније до датума који 
одреди Министарство.

Ученик који је поднео захтев за 
признавање стране школске исправе 
може да буде условно уписан у наредни 
разред, уколико поступак није окончан 
до почетка школске године.

У случају из става 1. овог члана школа 
је дужна да ученика одмах укључи у 
одговарајући разред.

Решење о признавању

(Члан 99, ЗОСОВ)

Лице које захтева признавање стране 
школске исправе уз захтев доставља 
оригинал те исправе и превод 
овлашћеног преводиоца.

Решење о признавању стране школске 
исправе коначно је у управном поступку.

Кратак садржај решења исписује 
се на оригиналу школске исправе 
и на примерку превода (клаузула 
о признавању).

Министарство води евиденцију и чува 
документацију о признавању стране 
школске исправе.
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ДОДАТАК 2 

Песмице и приче на ромском

Легенда о Ромима: Sose e Romen 

nane ćija(čija) šukare avutnipase

Ano but pharo vakti, keda sine baro 
bokhalipe thaj keda naštine o manuša te 
godinen I sofra pherdi mareja, te šaj sine 
pheren pere pera, olengere sune sine sar te 
resen adava. 

Olengoro lafi sine sar te resen o vakti te 
oven olen maro thaj ten a bešen bokhale. 
Jekh dive ko adava nakhavdo vakti, resljepe 
sa o manuša kotar o sumnal, ko maškar o 
temi, sar te ulaven o barvalipe e themesoro 
thaz so koj ko tajsutnipe kerel buti. Adava 
so ka perel olese, kamela pet e kerel adaja 
buti majhari jek milja berš, te našti nisar te 
ljelpe avere bučaja. 

Majanglal ulađa pes buti e manušenge 
kotar i londali phuv (Engleska), so vakerde 
so si ol ozolo pani, te mangle pese te len 
o ljenja thaj o dinizja. Keda ale ko redo o 
Khoraja, rodinže kotar o sa, te den olen 
o ainđa thaj o čarjale thana kote ka keren 
buti sar te parvaren hajbaja o manušibe. 
Palo olende ale o Rusija, palo lende o Fran-
cuzija, Germanja, Azijci… thaj aver. 

O Roma bešlje ki rig thaj šunena thaj 
aikerena koj so ljela. Sa o manuša, thaj 
okola so sine palo olende lele buti. O 
Roma godinde, savi buti olenge majšukar 
kola kakerena vutne vakteste. Keda nakhle 
pana jekh biš minoritetja, keda alo redo ko 

Roma savi buti ola kamena, ola vakerđe: 
“Aikeren te vakera maškar amende pana 
hari, sose na đanaja savi buti te las, isi 
maškar amende jekh tikno problem, sose 
sarine isi olen savona kamlipe, keda si o 
pučiba i buti“. 

Dži keda o Roma na halile pes, savi buti te 
ljen, sa o buča ulasalile, so sine šukar. So 
achilo e Romenge dži avdisutno dive sar 
avdive. Pana ol našti te arakhen o ikloviba 
kotar adava pharipe, po šukar te vakerel 
pes, našti te arakhen I čija. Čija so šaj te 
kerel olengoro dživdipe lokho, bahtalo, 
našti te arakhen o drom so ka igarel olen 
ko anglunipe ano avutnipe.
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Превод на српски: Зашто Роми немају 
кључ за боље сутра

У тешко и пусто време, када је владала 
велика глад и кад је сто пун хране био 
пуст, леп и недосањан сан, почело је 
међу људима да се прича на велико о 
далекој и лепој будућности. 

Једног дана у то прошло време, сретоше 
се сви народи на средини света да се 
договоре како да поделе богатсво света 
и ко ће шта у будућности радити. Оно 
што некоме западне, тиме ће се бавити 
најмање хиљаду година, а да неће смети 
да промени. 

Најпре су на ред дошли људи из Слане 
земље (Енглеска), а који рекоше да су 
они вазда на води, тако да ће за себе 
узети реке и мора. Кад стигоше на ред 
Турци, замолише све присутне да им 
се доделе њиве и пашњаци на којима ће 
засадити све оно што ће прехранити 
свет. После њих на ред дођоше Руси, па 
људи из Француске, Немачке, Азије ... и 
тако даље. 

Роми само стајаше по страни и слушаше 
шта се тражи тако да и они који су били 
иза њих по реду пролазише испред, а 
они стајаше и размишљаше чиме ће се 
то бавити у будућности. Кад је прошло 
још двадесетак народа и кад је опет 
стигао ред на Роме да кажу чиме ће 
се бавити, они рекоше: „Сачекајте да 
попричамо још мало јер не знамо одакле 
да почнемо. Имамо проблем јер неки од 
нас хоће ово, а други желе оно“.  

Док Роми не нађоше заједнички језик за 
свој будући рад, поделило се све што је 
било добро међу другим народима. Тако 

Роми до данашњег дана не нађоше 
кључ за свој бољи и напреднији пут 
у будућност.
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Песма о месецу септембру

- аутора Абдулмеџита Демира - Ада

KO MASEK SEPTEMVRI

O masek septemvri
E siklen kupate kedela,
Olen si sikljovni bičhalela.
O masek septemvri
O patra galbeno kerela
Balvalaja olen pi phuv peravela
Thaj ki hava von amenge phenena:
-Sikljoven, šukar sikljoven!
Ki sikljovni tumen bahtale te oven,
Tumare dadenca, tumare dajenca,
O šužipe pi phuv šukar te arakhen!

У МЕСЕЦУ СЕПТЕМБРУ

Месец септембар
Ученике у групе сакупља
У школе их шаље.
Месец септембар
Лишће жутим чини,
Ветар га на земљу обара
И кроз ветар нама говори:
Учите, лепо учите!
У школи ви срећни будите,
Са вашим очевима, вашим мајкама,
Чистоћу земље лепо чувајте!
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АMEN SIJAM LULUGJA

- Аутор: Ј. Ш.

Amen sijam čhave sumnaliskere
Amen sijam lulugja dadeskere,
Amen sijam lulugja sa e rigendar,
Lole, parne, galbana thaj kale.
Bajrovaja dadeja, dajasa kupate,
Sar sa e sumnalikere lulugja kupate, umaljate,
Aljam tumenge akate dadalen, dajalen! – tumenge
Gili giljavaja, sansarisavo anav baro!
Ma čhinaven o oro sansariskoro!

МИ СМО ЦВЕЋЕ

Ми смо деца света
Ми смо цвеће очева,
Ми смо цвеће са свих страна,
Црвено, бело, жуто и црно.
Растемо са очевима и мајкама у заједници,
Као сви светски цветови заједно, на пољима,
Дошли смо код вас овде очеви, мајке! – вама
Песму певамо, мир желећи!
Мир, мир какво име велико!
Не кидајте коло мира!
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БЕЛЕШКЕ NOTES
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БЕЛЕШКЕ NOTES
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