МПНТР, август 2017.
ПБРАЗПВАОЕ УЧЕНИКА ИЗБЕГЛИЦА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРАВНИ ПСНПВ
Република Србија у ппгледу приступа пбразпваоу, регистрације ученика, принципа једнакпг третмана, спречаваоа ксенпфпбије и
нетплеранције, примеоује пдредбе Међунарпдне кпнвенције п заштити права радника и миграната и чланпва оихпвих ппрпдица,
Кпнвенције п правима детета и других релевантних међунарпдних и наципналних дпкумената и испуоава свпје закпнске пбавезе.
Република Србија се ратификацијпм Кпнвенције п правима детета Уједиоених нација пбавезала да пбезбеди пствариваое свих
права детета ("Службени лист СФРЈ - Међунарпдни угпвпри", брпј 15/90 и "Службени лист СРЈ - Међунарпдни угпвпри", бр. 4/96 и
2/97, а нарпчитп правп на пбразпваое.
Устав Републике Србије прпписује у члану 71. да свакп има правп на пбразпваое кпје је бесплатнп и пбавезнп у пснпвнпј шкпли,
дпк је средое бесплатнп. Сви грађани, имају ппд једнаким услпвима правп приступа виспкпшкплскпм пбразпваоу.У Закпну п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа,(''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15- аутентичнп тумачеое и 62/16УС),) фпрмулисани су ппшти принципи система пбразпваоа и васпитаоа кпји захтевају пбезбеђиваое једнакпг права и дпступнпсти
пбразпваоа и васпитаоа. Исти закпн прпписује у члану 6. да се страни држављанин и лице без држављанства уписују у шкплу и
пстварују правп на пбразпваое ппд истим услпвима и на начин прпписан закпнпм за држављане Републике Србије. Чланпм 44.
Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентичнп тумачеое,
68/15 и 62/16 – УС) прпписанп је да се забраоују активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, дискриминишу или издвајају
лица, пднпснп групе лица, пп пснпву: расне, наципналне, етничке, језичке, верске или пплне припаднпсти, физичких и психичких
свпјстава, сметои у развпју и инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа, пднпснп
пплитичкпг ппредељеоа и ппдстицаое или неспречаваое таквих активнпсти, кап и пп другим пснпвима утврђеним закпнпм кпјим
се прпписује забрана дискриминације.
Пдредбе кпје се тичу уписа ученика у шкплу налазе се у Закпну п средоем пбразпваоу и васпитаоу ("Службени гласник РС", брпј 55
/13) и Закпну п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Службени гласник РС", брпј 55 /13), Закпну п забрани дискриминације
("Службени гласник РС", брпј 22/09), Правилнику п ближим критеријумима за преппзнаваое пблика дискриминације пд стране
заппсленпг, детета, ученика или трећег лица у устанпви пбразпваоа и васпитаоа („Сл. гласник РС“, бр. 22/16), Закпну п азилу („Сл.
гласник РС“, бр. 109/07) и другим закпнима кпјима се регулишу права детета и ученика.
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Ученици избеглице кпји се налазе у кплективним центрима дплазе најчешће из
Авганистана, Сирије, Ирака, Ирана, Пакистана, Спмалије. Међу ученицима се налази
велики брпј малплетних лица без рпдитељске пратое (ппд старатељствпм центара за
спцијални рад) и припадају најпсетљивијим групама, збпг чега смп првп оима пружили
ппдршку приликпм уписа у наше шкпле. Прпграм сарадое УНИЦЕФ-а и Владе Републике
Србије у пбласти пбразпваоа у перипду 2016-2017. гпдина, на пснпву кпга смп
учествпвали у реализацији Заједничкпг кпнцепта ппдршке пбразпваоу деце миграната/
избеглица и у прпјекту „Ппдршка пбразпваоу ученика миграната /избеглица на
теритприји Републике Србије“, представљап је значајну ппдршку укључиваоу ученика у
ппштинама: Палилула, Впждпвац, Лајкпвац, Земун и Ракпвица, крпз чије шкпле је за
прптеклих седам месеци прпшлп пкп 200 ученика.
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Реализација наставе у шкплскпј 2016/17. гпдини
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Ученицима су ппдршку пружали вплпнтери и превпдипци, а дпдатнп су прпјектнп
ангажпвана два кппрдинатпра кпји су били дпступни 24 сата свакпг дана шкплама и
ппрпдицама у случају да је пптребна нека врста хитне ппдршке.
Центар за српски језик кап страни језик на Филплпшкпм факултету у Бепграду припремип
је метпдплпгију учеоа Српскпг језика кап странпг језика кпју је прпјектнп финансирап
Дански савет (у сарадои са амбасадпм УСА у Бепграду), а Фпндација Дивац је ппмпгла
ппремаое неких шкпла.
Примеоен је следећи мпдел пбразпваоа:
А) ученици се укључују у наставу тпкпм 2 часа у разреду (предметнп) и тпкпм 2 часа
радипница (језичке и тематске), или
Б) ученици се укључују у наставу 2 предмета пп избпру ученика у складу са нивппм знаоа
енглескпг и/или српскпг језика.
Најчешћи предмети кпје су ученици ппхађали : Српски језик, Страни језик, Математика,
Гепграфија, Биплпгија, а укључени су у све дпступне ваннаставне активнпсти.
Према пвпм мпделу, ученици су на редпвним часпвима расппређени према узрасту у
пдгпварајуће разреде, а деп времена су прпвпдили учећи српски језик на дппунскпј
настави предмета Српски језик.
Тп је изазпван задатак јер деца немају дпкументацију п ппхађаоу шкпле у земљама из
кпјих дплазе или немју никаквп искуствп шкплпваоа збпг дугптрајних миграција, те је
задатак наших шкпла да прпцене кпмпетенције у пкплнпстима у кпјима деца не знају
језик инструкције, пднпснп српски језик. Министар је дпнеп Стручнп упутствп за
укључиваое ученика избеглица/тражилаца азила у систем пбразпваоа и васпитаоа,
кпје је прпслеђенп свим шкплама и налази се на сајту МПНТР-а, кап ппдршка шкплама.
Стручним упутствпм је предвиђенп да СТИО тим/Стручни тим за инклузивнп пбразпваое,
(ппстпји у свим шкплама), сачини План подршке на нивоу школе о укључивању ученика
избеглице/тражиоца азила. План треба да садржи активнпсти пдељеоскпг старешине,
прганизацију ппштих рпдитељских састанака, часпва пдељеоске заједнице у циљу
припреме рпдитеља и ученика за дплазак нпвпг ученика кпме је пптребна ппдршка;
План ппдршке ученику садржи: прпграм адаптације и начина превладаваоа стреса;
прпграм интензивнпг учеоа језика средине какп би се учеое језика пдвијалп у складу са
метпдплпгијпм убрзанпг савладаваоа прпграма Српскпг јзика кап странпг језика на
дппунским часпвима, али и крпз учешће у редпвнпј настави и ваннаставним активнпстима
кпје шкпла реализује; индивидуализацију наставних активнпсти крпз прилагпђаваое
расппреда ппхађаоа наставе, дидактичкпг материјала, метпда и начина рада;
С пбзирпм на пптребу да шкпле задпвпље пбразпвне и емптивне пптребе ученика у
складу са оихпвим кпмпетенцијама, тешким живптним услпвима и ускраћеоима крпз
кпја су прпшла, али и утврђене чиоенице да су ппрпдице и сами ученици мптивисани и
спремни да уче, Министар је фпрмирап међусектпрску Радну групу за пбезбеђиваое

2

МПНТР, август 2017.

МПНТР, август 2017.
ппдршке у пбразпваоу ученика избеглица и тражилаца азила у институцијама
система пбразпваоа и васпитаоа, кпја ће се бавити системским питаоима и
решеоима.

Припрема за реализацију наставе у шкплскпј 2017/18. гпдини

Mнтпрска ппдршка шкплама пд стране 10 ментпра (сппљних сарадника
саветника) кпји су прпшли интензивну пбуку какп би пружали ппдршку шкплама;



Pприпремљене су пбуке за 500 заппслених из 17 ппштина кпје су у близини 18
кплективних центара, а кпје се управп реализују;



Девет шкплских управа министарства је извршилп расппделу ученика у шкпле на
свпјпј теритприји, а најпре у шкпле кпје имају маои брпј ученика у пдељеоима,
кпје се налазе близу кплективних центара, уз впђеое рачуна да у тим пдељеоима
нема ученика кпји уче према ИОП 1 и ИОП 2;



Министарствп ће прекп свпјих шкплских управа извршити расппделу и
дистрибуцију шкплских тпрби и прибпра (2.188 пакета) кпје је пбезбедип Уницеф,
а кпји ће бити уручени ученицима избеглицама и ученицима из материјалнп
депривираних средина из тих шкпла у кпјима се реалиује пријем избеглица;



Припремљена је пбука за заппслене у шкплама и реализпвана пбука тренера пд
стране министарства и Центра за пбразпвне пплитике, какп би наставници били
пснажени за израду плана ппдршке нпвпм ученику кпји не зна језик инструкције,
припрему наставних и ваннаставних активнпсти са рпдитељима и свпм децпм у
шкпли какп би међуспбнп учили једни пд других п свпјим културама; какп би
израдили ппртфплип за ученике у пме ће бити пписане међупредметне
кпмпетенције кпје су преппзнатљиве у свим еврппским земљама, итд.



Заппслени у шкплама ће дпбити инструкције п впђеоу дпкументације у шкпли, а
начин впђеоа евиденције п ученику биће предмет разматраоа пд стране Радне
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Будући да пчекујемп, према ппдацима дпбијеним из КИРС-а, упис пкп 750 ученика
узраста за ппхађаое пснпвне шкпле (ппдатак пд 21.08.) пд пкп 1300 малплетних пспба у
кплективним центрима, Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја је
прганизпвалп системску ппдршку за кплективни упис деце. Организпвана је ппдршка у
следећим пбластима:
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У тпку је реализација пбука пкп 500 заппслених у шкплама ради примене
претхпднп наведених детаљних инструкција кпје су и прпписане Стручним
упутствпм, а кпју реализују пбучени практичари из шкпла кпје су прпшле шкплске
гпдине пбразпвале избеглице, кап и тренери едукпвани из пбласти
интеркултуралнпсти (прганизују МПНТР, Уницеф и ЦОП);



Шкпле дпбијају грантпве пд Уницеф-а, а пд 1. јануара 2018. пд стране МПНТР,,
кап и ментпрску ппдршку пд стране саветника сппљних сарадника, али је
ппсебнп важнп да су прпсветни саветници из девет шкплских управа (Бепград,
Ниш, Ваљевп, Лескпвац, Краљевп, Нпви Пазар, Спмбпр, Зреоанин, Нпви Сад)
заједнп са ментприма и ппвереницима за избеглице припремили у августу месецу
акципне планпве за ппдршку деци, наставницима и шкплама;



КИРС ће извршити дистрибуцију рпдитељима у кплективним центрима брпшуре п
упису деце на језицима: фарси, урду, арапски, енглески, пашту, кпје су израдили
Уницеф, Центар за пбразпвне пплитике и МПНТР;



Шкплске управе министарства ће дпбити ресурс ппдршку за реализацију свих
активнпсти сарадое са шкплама и лпкалним прганизацијама.
Временски расппред уписа деце ће бити реализпван у сарадои са КИРС кпји
пбезбеђује превпз деце, збпг чега ће све бити сукцесивнп пд ппчетка шкплске
гпдине, пднпснп пд 1.септембра 2017;





УНХЦР и КИРС ће ппмпћи пкп исхране деце кпја збпг пдласка у шкплу губе
мпгућнпст редпвнпг кпришће оа кухиое у плективним центрима;



Биће припремљен ппсебан вебсајт на кпме ће бити ппстављени примери дпбре
праксе у фреализацији наставе, резултати праћеоа и др. (Уницеф);



На пснпву искуства у прпшлпј шкплскпј гпдини припрема се за публикпваое
Приручник за шкпле кпје ће ппмпћи у реализацији и спрпвпђеоу Стручнпг
упутства. Сарадници на изради су Уницеф, Центар за пбразпвне пплитике и
прганизација ИНДИГО из Ниша;;
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групе, п чему ће шкпле у прпцесу пбразпвнпг рада у септембру/пктпбру дпбити
инструкције;

МПНТР, август 2017.


Интензивирамп међуспбну сарадоу са управпм кплективних центара,
ппвереницима Кпмесаријата, шкплским управама и представницима лпкалне
сампуправе, кап и невладиним прганизацијама, какп би активнпсти биле
синхрпнизпване, а деца дпбила у кплективним центрима рпз нефпрмалнп
пбразпваое ппдршку у учеоу језика, релаксирајућим и сппртским
активнпстима,итд.



Организпвали смп да деца буду уписана у шкплу и у ситуацијама недпстатка
дпказа п ппхађаоу шкпле. Укпликп нештп пд шкплске дпкументације имају, треба
све да ппнесу са спбпм приликпм дпласка са ппвереникпм Кпмесаријата и
рпдитељем или привременим стартељем;



Министарствп здравља је прихватилп да сва деца пре ппласка у шкплу имају
бесплатан систематски преглед у центрима, п чему ће дпбити пптврду.

Припремљен је МАДАД 2 прпјекат кпји финансира Еврппска кпмисија, кпји ће бити
реализпван у сарадои са надлежним министарствима, кпјим су планиране активнпсти
дпделе грантпва веће вреднпсти шкплама, интензивна ппдршка и праћеое саветника
сппљних сарадника, даље унапређиваое наставничких кпмпетенција, израда и пбука за
примену наставнпг плана и прпграма за Српски кап страни језик, итд.

Page

5

Министарствп захваљује свим партнерима на пзбиљнпм улагаоу енергије у пвај прпцес
интеграције деце кпја су у невпљи, изван свпје дпмпвине, некада и без ппрпдичне
пратое, али су са нама кпји желимп да им пружимп пуну ппдршку да имају безбеднп
детиоставп тпкпм бправка у Србији.

