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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Циљ:

 пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању,
 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима,  ученицима који  долазе  из  породица  у ризику  или

породица са проблематичним односима,
 сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима,
 упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање социјално-заштитних мера,
 утврђивање социоекономског статуса родитеља,
 упућивање родитеља на остваривање права,
 развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности.

Активности  Начин остваривања Носиоци
активности

Временска
динамика

Начин праћењења 

Подршка деци из
осетљивих група

Идентификација и саветодавни рад и
обезбеђивање подршке  ученицима с тешкоћама
у емоционалном  развоју, сазревању и оних са

тежим породичним проблемима, деце са
променама у понашању, тешкоћама у

напредовању и деце из депривираних средина,
праћење адаптације ученика из осетљивих група

Учитељи,
наставници,

стручни
сарадници

Током године Лична евиденција
наставника, стручних

сарадника

Подршка
родитељима  деце

из осетљивих група

Оспособљавање родитеља за решавање
проблема, саветодавни рад са родитељима,

Информисање / упућивање родитеља о врстама
помоћи  које могу остварити кроз различите

институције

-стручни
сарадници,

наставници ,
ЦСР

Током године Лична евиденција
наставника, стручних
сарадника, евиденција
образовно васпитног

рада о посетама
родитеља

Сарадња са 
установама: 
Центром за 

информисање сарадника ЦСР  о породичном 
статусу, праћење породичног статуса, Праћење 
ефеката указане социјалне помоћи информисање

Одељењске 
старешине , 
стручни 

Током године Лична евиденција
наставника, стручних

сарадника и
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социјални рад и  
Црвеним крстом, 
ИРК

/ упућивање родитеља о врстама помоћи  које 
могу остварити у  ЦСР, Црвеном крсту, 
Интерресорне комисије, давање мишњења ИРК

сарадници, 
СТИО

сарадника ЦСР, ЦК,
налаз и мишљење за

ИРК
Посредовање у 
остваривању права 
на материјалну 
помоћ

Нокон договора са корисником, писање дописа, 
молби установама за остваривање права на 
материјалну помоћ /уџбеници, настава у 
природи, екскурзије, , хуманитарне пакете 
лечења, летовање/

Одељењске 
старешине , 
стручна служба Током године

Дописи у личној 
евиденцији 
одељењског 
старешине , стручне 
службе, 

Спровођење 
хуманитарних 
акција на нивоу 
школе

Организовање акција за прикупљање неопходне 
помоћи идентификованим ученицима

Директор, УП Током године Евиденција о 
хуманитарној акцији, 
признанице о 
донираном новцу, 
извештаји УП

Укључивање 
Ученичког 
парламента

Учешће у организацији хуманитарних акција, 
организовање радионица и укључивање ученика
из осетљивих група

Ученички 
парламент 

Током године Извештај о раду 
Ученичког 
парламента


