
На основу члана 119. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), Министар просвете и науке доноси 

 
Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени 
гласник РС",бр. 5 /12 - пречишћен текст) 

 
 

ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА ПСИХОЛОГА 
 
 

ПСИХОЛОГ 
 

 
ЦИЉ 
 
 
 Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања 
психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-
васпитног рада у школи у складу са циљевима и принципима образовања и 
васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама 
система образовања васпитања, као и посебним законима. 
 
 
 
 
ЗАДАЦИ  
 
 

− Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање образовно-
васпитног рада,  

− Учествовање у праћењу и подстицању развоја  ученика, 
− Подршка јачању  наставничких компетенција и њиховог професионалног 

развоја, 
− Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и 

предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, 
економичности и флексибилности рада школе, 

− Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних 
стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за  унапређивање, 

− Подршка отворености школе према педагошким иновацијама, 
− Развијање сарадње школе са породицом и подршка васпитним 

компетенцијама родитеља, односно старатеља,  
− Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и 

струковним организацијама од значаја за школу, 
− Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и 

праксе.  
 
 
 



ОБЛАСТИ РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 
 
 

I.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 

1. Учествовање у припреми развојног плана установе ,  школског програма, 
односно програма васпитног рада, плана самовредновања, 
индивидуалног образовног плана за  ученике, 

2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе, 
3.  Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се 

односе на планове и програме: подршке ученицима (рад са ученицима 
којима је потребна додатна образовна подршка, рад са ученицима са 
изузетним способностима; професионална оријентација, превенција 
болести зависности; промоција здравих стилова живота); заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, подизања квалитета 
знања и вештина ученика, стручног усавршавања запослених, сарадње 
школе и породице, практичне наставе у средњој школи, 

4. Учествовање у избору и планирању реализације посебних и 
специјализованих програма, 

5. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога 
пројеката који могу допринети унапређивању квалитета васпитања и 
образовања у школи, конкурисању ради обезбеђивања њиховог 
финансирања и учествовање у њиховој реализацији, 

6. Учествовање у избору дидактичког материјала и уџбеника , 
7. Припремање плана посете психолога часовима у школи, 
8. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада 

психолога, 
9. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног 

развоја. 
 

 
II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 
 

1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и 
предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и 
успешности школе у задовољавању образовних и развојних потреба 
ученика, 

2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања 
ученика у развоју и учењу. Учествовање у континуираном праћењу и 
вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа 
спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, 
информисањем свих заинтересованих страна о резултатима анализе и 
припремом препорука за унапређивање постигнућа, 

3. Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана за ученике, 

4. Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и 
пројеката, ефикасности нових организационих облика рада, вредновању 
огледа који се спроводе у школи, 



5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе, а нарочито 
остваривања свих програма  образовно--васпитног рада,  програма 
стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних 
програма, рада психолога школе, сарадње са породицом, сарадње са 
друштвеном средином, 

6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-
васпитног рада школе и остваривања послова дефинисаних овим 
правилником, 

7. Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру 
самовредновања рада школе (израдом инструмента процене, 
дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата)  и 
спровођења огледа.  

 
III.  РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

 
1. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за 

подстицање целовитог развоја ученика,  
2. Пружање подршке  наставницима у планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног рада са  ученицима, а нарочито у 
области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама  ученика; 
избора и примене различитих техника учења; ефикасног управљања 
процесом учења; избора поступака посматрања и праћења напредовања 
деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа; 
стварања подстицајне атмосфере на часу; развијања конструктивне 
комуникације и демократских односа у одељењу,  

3. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: 
комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, 
подршка развоју личности ученика, подучавање и учење, организација 
средине и дидактичког материјала,  

4. Упознавање  наставника са психолошким принципима успешног процеса 
учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за 
учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, 
стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за 
учење,  

5. Саветовање  наставника у индивидуализацији образовно-васпитног рада, 
односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и 
способности деце, односно психолошке процене индивидуалних 
карактеристика ученика (способности, мотивације, особина личности) и 
остварености образовних постигнућа у школи, 

6. Пружање наставницима за рад са  ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са наставником и 
родитељем, тимско израђивање педагошког профила ученика. 
Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова 
коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких 
процена добијених из других установа, 

7. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности 
(талентовани и обдарени) кроз упознавање са карактеристикама тих 
ученика (способности, мотивација, стил учења, интересовања, вредности, 
особине личности)  и предлагање поступака који доприносе њиховом 
даљем развоју, 



8. Оснаживање наставника за рад са  ученицима из осетљивих друштвених 
група кроз упознавање са карактеристикама тих ученика,  развијање 
флексибилног става према културним разликама и развијање 
интеркултуралне осетљивости  и предлагање поступака који доприносе 
њиховом развоју, 

 
9. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је 

утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних 
стандарда као и појава неадаптивних облика понашања  и предлагање 
мера за њихово превазилажење,  

10. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и 
склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере 
ученика, 

11. Пружање подршке  наставницима у формирању и вођењу ученичког 
колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја 
интерперсоналних односа у  одељењским заједницама и предлагање мера 
за њихово превазилажење, 

12. Пружање подршке  наставницима у раду са родитељима, односно 
старатељима, 

13. Саветодавни рад са  наставницима давањем повратне информације о 
посећеном часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног 
сегмента  образовно- васпитног процеса,  

14. Увођење иновација у образовно – васпитни рад на основу научних 
сазнања о психофизичком развоју деце и процесу учења, кроз 
инструктивни рад са наставницима,  

15. Оснаживање  наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 
реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности 
стручних већа, тимова и комисија,  

16. Пружање подршке  наставницима менторима и саветодавни рад са 
приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања. Менторски 
рад са психолозима приправницима у процесу увођења у посао и 
лиценцирања, 

17. Пружање подршке наставницма у примени различитих техника и 
поступака самоевалуације, 

18.  Припрема и реализација разних облика стручног усавршавања 
(предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.)  наставникa у 
оквиру установе, 

19. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и 
њиховог професионалног развоја. 

 
 

IV.  РАД СА  УЧЕНИЦИМА 

1. Учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и 
подршка  у превазилажењу тешкоћа адаптације,  

2. Учешће у праћењу  напредовања ученика у развоју и учењу,  
3. Учешће у тимском идентификовању ученика којима је потребна подршка 

у процесу васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу 
реализације индивидуализованог приступа у раду са ученицима,  

4. Учешће у структуирању  одељења првог и по потреби других разреда, 



5. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, 
когнитивног стила, мотивације за школско учење, професионалних 
опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике 
одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и 
напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих 
психолошких мерних инструмента и процедура, као и других 
инструмената процене ради добијања релевантних података за 
реализацију непосредног рада са ученицима и других  послова у раду са 
наставницима, родитељима, институцијама, 

6. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у 
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавања, проблеме понашања,  

7. Пружање подршке  ученицима за које се обезбеђује васпитно- образовни 
рад по индивидуалном образовном плану, односно који се школују по 
индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану,  

8. Пружање подршке  ученицима из осетљивих  друштвених група,  
9. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и 

талентовани) и пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи 
развој. Учествовање у процени могућности за убрзано школовање 
ученика са изузетним способностима, 

10. Рад са  ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и 
вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и 
мотивације за учење, вештине самосталног учења, концепт целоживотног 
учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација, конструктивно 
решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање 
различитости), здрави стилови живота, вештине доношења одлука и 
друго, 

11. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 
информисањем и саветовањем (на основу процењених способности, 
интересовања, особина личности, мотивације ученика), 

12. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском 
животу, 

13. Пружање психолошке  ученику, односно одељењу у акцидентним 
кризама, 

14. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 
правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права, 

15. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности  
за ученике  из области менталног здравља, педагошке, развојне  и 
социјалне психологије. 

 
V.  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 
1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су  од 

значаја  за упознавање  ученика и праћење његовог развоја, 
2. Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима   ученика који 

имају различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању, 
3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру 



индивидуалних консултација и облика групног психолошког образовања 
родитеља, 

4. Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца 
врше повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани 
васпитни рад, 

5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке  
ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану, 

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике 
своје деце које указују на њихове изузетне способности и сарадња на 
пружању подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и 
усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,  

7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, 
односно старатељима деце, односно ученика (општи и групни, односно 
одељењски родитељски састанци и друго), 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и 
давање предлога по питањима која се разматрају на савету, 

9. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су 
деца у   акцидентној  кризи. 

 
VI.  РАД СА ДИРЕКТОРОМ 

 
1. Сарадња са директором  на пословима који се тичу  обезбеђивања 

ефикасности, економичности  и флексибилности образовно-васпитног 
рада  установе, а нарочито у вези са:избором наставника ментора, 
поделом одељенског старешинства и друго. Предлагање нових 
организационих решења образовно-васпитног рада, 

2. Сарадња са директором  на припреми докумената установе, прегледа, 
извештаја и анализа, 

3. Сарадња са директором  у организовању трибина, предавања, радионица 
за ученике, запослене, родитеље, 

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији 
разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази 
стручних чланака и сл.)  наставникa у оквиру установе, 

5. Сарадња са директором  по питању приговора и жалби ученика и 
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања, 

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за 
увођење у посао наставника, стручног сарадника, 

7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова  
8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на 

координацији активности у пружању подршке  ученицима  који се 
школују по индивидуалном образовном плану. 

 
VII.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

1. Учествовање у раду  наставничког већа (давањем саопштења, 
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 
истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад 
и јачање  наставничких компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма или пројекта, 



3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирањеи развој 
школског програма и педагошког колегијума,  

4. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа  установе. 
 

VIII.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

1. Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим 
институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног 
рада и добробити  ученика,    

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за 
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика, 

3. Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, комисија, 
одбора,  

4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, 
организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовно-
васпитног рада и добробити деце, односно ученика: национална служба 
за запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за 
патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, 
институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и 
унапређење образовно-васпитног рада и др. 

 
IX.  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 
 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: 
дневник рада психолога и  психолошки досије ( картон)  ученика, 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, 
истраживањима,  психолошким тестирањима, посећеним  часовима и др, 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и 
оперативним плановима рада психолога, 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који 
садржи личне податке о  ученицима, 

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, 
учествовањем  у активностима струковног удружења ( Друштво 
психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице), 
похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, 
ауторством акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и 
других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим 
психолозима у образовању.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препоруке за остваривање програма 

 
 
 У Програму рада су наведени општи циљ и задаци рада психолога као и 

попис послова којима се они остварују  распоређених у девет области без 
препорученог броја радних сати. На основу њега сваки психолог, у зависности 
од врсте установе у којој ради и њених специфичности, припрема свој годишњи 
програм рада као и месечне планове рада. Годишњи програм садржи: области 
рада, да ли те области припадају посредном или непосредном раду и време 
реализације, а месечни планови, по областима рада, попис  активности  којима 
се реализују одређени послови, предвиђене сараднике и напомену о 
реализацији. При планирању треба имати у виду да постоје послови који се 
реализују током целе године и они који су фиксирани само у одређеном 
периоду. Психолог води рачуна да број планираних активности у оквиру 
послова не утиче на квалитет рада. 

 
Због природе посла и динамике живота и рада у установи потребно је да 

психолог има осећај за приоритет, да бира облике и методе рада који обезбеђују 
ефикасност и ефектност, да даје предност групним превентивним активностима 
и да флексибилно прилагођава своје планове рада актуелним догађајима у 
складу са циљевима и задацима  рада психолога у установи.   

 
Наведени  циљ и задатке психолог остварује обављањем следећих 

стручних послова:  
 

1.психолошка процена и примена стандардизованих психолошких мерних 
инструмената,  
2.психолошка превенција и едукација,  
3.психолошко саветовање, 
4.психолошко истраживање и евалуација. 
 

Психолог има самосталност да у складу са проценом ситуације, својим 
стручним знањем и етиком струке процењује које ће стандардизоване 
психолошке мерне инструменте примењивати, на који начин ће прикупљати 
податке потребне за свој рад, која ће истраживања спроводити, кога ће 
укључити у одређене активности.  

 
Праћење и подстицање развоја ученика (интелектуални, емоционални, 

социјални, морални, професионални развој и развој система вредности) 
започиње упознавањем личности  ученика при упису у установу, прикупљањем 
података о основним карактеристикама  ученика и његове породице. Начин 
даљег праћења развоја и напредовања  ученика психолог дефинише у 
зависности од специфичности установе (врста и величина установе, број и врста 
стручних сарадника и друго). 

Да би психолог могао ефикасно да спроведе непосредни рад са учеником 
неопходна је стална сарадња са другим учесницима школског живота (сам 
ученик, други ученици, наставници, родитељи, директор) који ће га 
благовремено обавестити о новонасталим променама због којих се појављује 
потреба за непосредним радом психолога са учеником. 



 
Када је у питању стручни рад психолога у оквиру појачаног васпитног 

рада школе, психолог процењује које активности и у ком обиму ће спровести, а 
у зависности од узраста ученика, врсте повреде правила понашања, 
карактеристика породице и друго. 

 
Тимски рад са осталим учесницима живота установе је једна од основних 

претпоставки успешног рада психолога. Посебно је важна сарадња са другим 
стручним сарадницима, уколико их установа има, са којима тимски у оквиру 
одређених области рада и послова,  реализује различите активности а у складу 
са базичним образовањем, разликама у методама, техникама и инструментима 
који се користе. 

 
С обзиром да се у установи, за остваривање различитих задатака, 

програма или пројеката, образује више тимова у чијем раду се појављује 
потреба за учешћем психолога, предност се даје тимовима који подразумевају 
пружање подршке дечјем развоју и напредовању, односно непосредни рад са 
ученицима. У току једне школске године психолог учествује у раду до два тима 
који не подразумевају пружање подршке дечјем развоју и напредовању, односно 
непосредни рад са ученицима. 

 
 О свом раду психолог води евиденцију у следећој документацији: 
дневник рада психолога (садржи таксативно побројане све активности у току 
дана уз основни опис, а ако се активност односи на непосредни рад може да 
садржи и: име и презиме особе, разлог рада, ко је иницирао рад, препоруке за 
рад и друго);  психолошки досије (картон) ученика за кога постоји потреба да се 
спроводи додатни рад који није обухваћен планираним активностима у оквиру 
годишњег плана рада психолога (садржи име и презиме ученика, датум рада, 
разлог рада, ко је иницирао рад, резултате психолошке процене, препоруке за 
рад, податке добијене од родитеља, наставника и других актера школског 
живота и друго).  
 

Документација са резултатима психолошких испитивања, резултати 
психолошке процене и налаз спадају у професионалну тајну и могу се доставити 
само другом психологу и то за потребе консултација, супервизије и 
истраживања, као и у случају  ученика у другу школу. Мишљење психолога које 
се даје на основу психолошке процене и налаза може се доставити наставнику, 
директору, шросветном саветнику, просветном инспектору. Уколико мишљење 
психолога тражи центар за социјални рад, суд, инерресорна комисија морају 
упутити школи писмени захтев са образложењем. 

 
Да би се заштитила приватност и подаци личне природе ученика и 

родитеља, односно старатеља, као и прописана процедура психолошког рада и 
процес рада уопште, потребно је да психолог има обезбеђену засебну 
просторију за непосредни рад са ученицима и родитељима, односно 
старатељима. 
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