
 
Извештај о раду психолога  

у току школске 2014 /15 године 
 
Школски психолог упливише у различите сегменте рада школе кроз активности и 
редовни рад са ученицима, одељенским старешинама, сарадњом са наставницима, 
родитељима ученика, учешћем у стручним органима школе и сарадњом са 
друштвеном средином. 
На почетку школске године психолог је учествовао у планирању годишњег плана 
реализације Школског развојног плана, у планирању васпитног рада са ученицима 
као и у Програму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. У сарадњи са одељенским старешинама направљен је план рада 
одељенске заједнице. У оквиру годишњег плана школе, направљен је план 
професионалне оријентације ученика. Направљен је годишњи и месечни план и 
програм рада психолога, и план стручног усавршавања и професионалног развоја 
психолога. Кроз активности Тима за адаптацију ученика и афирмацију школе 
извршен је обилазак одељења првог разреда како би се упознали ученици са 
организацијом рада школе, особама од којих могу да траже подршку, радом 
психолога и педагога, ваннаставним активностима и безбедносним процедурама. 
Психолог је вршио саветовање и мотивисање ученика који су поновили разред и 
осталих ученика са већим бројем слабих оцена, као и ученика са емоционалним 
тешкоћама, личним и породичним проблемима. Такође је радио са ученицима на 
испитивању и дијагностификовању ученичких способности, особина, интересовања, 
потреба и ставова. На почетку полугодишта вршена је идентификација, тестирање и 
упућивање ученика у Истраживачку станицу – Петница. 
Групни саветодавни рад је рађен са ученицима који немају радне навике или не знају 
да организују своје радно и слободно време. 
Ученицима и наставницима је пружана подршка и у реализацији ваннаставних 
активности- организацији и обележавању Дана толеранције и Дана породице, 
добровољном давању крви, посети Сајма грашевинарства, раду школског бенда и 
Клуба електронике.(слике...) 
На седницама Одељенских већа психолог је предлагао мере за ученике са 
тешкоћама у учењу и информисао наставнике о проблемима и посебним потребама 
појединих ученика. 
Пружана је помоћ одељенским старешинама у реализацији својих часова и 
отклањању разноврсних проблема у одељењу, са појединим ученицима и 
родитељима. 
У оквиру активности у Тиму за каријерно вођење и саветовање вршена је 
професионална оријентација и испитивања и саветовања ученика за избор позива. 
Успостављена је сарадња Заводом за тржиште рада. Као и сваке године вршено и 
саветовање  родитеља, поводом различитих проблема које су имала њихова деца. 
Психолог је  пружао подршку наставницима који раде са децом којој је потребна 
додатка подршка индивидуално и на састанцима одељенских већа која су имала 
ученике са тешкоћама у развоју, упознала је  наставнике са врстама подршке у 
настави. Заинтересованим наставницима је пружена помоћ у изради Индивидуалног 
образовног плана и Педагошког профила ученика. Са родитељима су организовани 
састанци, предлагани поступци, за сваког ученика. Праћено је напредовање и 
вршено усмеравање даљег школовања према могућностима ученика. 
У оквиру аналитичко истраживачког рада психолог је вршио истраживање у ком је 
испитивана веза школског успеха и здравих стилова живота. Истраживање је 
спроведено на ученицима обе смене сва четри разреда. Резултати су показали да 
ученици са здравим животним стиловима и у школи остварују боље резултате. 
У складу са Развојним планом школе и у сарадњи са разредним старешинама првог 
разреда изађена је социјална карта ученика првог разреда и у складу са тим су 
предузете мере подршке за ове ученике. 
У сарадњи са координатором тима за Безбедност и заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања одржано је неколико активности за наставнике како 
би се упознали са нивоима насиља, научили да препознају насилничко понашање и 
врсте насиља код ученика и упознали се са процедуром за пријаву оквих врста 



понашања, како би регулисали бес и негативна осећања. Прикупљана је такође 
помоћ за најугроженије ученике. 
Психолог се стручно усавршавао похађањем акредитованих семинара: ИКТ у 
настави, Развионица. Такође усавршавање је вршила и као коаутор акредитованог 
семинара „Ефективно подучавање“ и коаутор и реализатор семинара организованог 
од стране Центра за стручно усавршавање Крагујевац „Наставник и надарени 
ученик“. 
Неформално усавршавање вршено је кроз припрему за различите активности у раду 
и кроз присуство састанцима Актива педагога и психолога града Крагујевца.  
Проблеми који су превазилазили надлежност стручне службе решавали су се у 
консултацијама са другим институцијама: Домом здравља, Центром за социјални 
рад, Црвеним крстом, Заводом за тржиште рада, Институтом за ментално здравље. 
По потреби психолог је сарађивао и са органима школе, Саветом родитеља, 
Школским одбором, Ђачким парламентом. 
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