
    УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ ЛУЦИ 

    ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА     

    Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ 

     Тел: +387 (0)51  304 001,   304 006,   304 013,   304 017,   304 029       

Факс: +387 (0)51  304 032     E-mail: info@fpnbl.org      www.fpnbl.org 

 

Социјални рад у школи 
 

Семестар: Пети 

Статус предмета: изборни 

Фонд часова: 2 часа предавања и један час вежби 

Број ECTS бодова: 4 ЕСТЅ 

Наставник: проф. др Весна Шућур-Јањетовић  

Сарадница: --- 

Услов за похађање: Уписан пети семестар 

Електронска пошта наставника: vesnasj@yahoo.com.au 

Електронска пошта сарадника: --- 

Консултације: Према распореду 

 

Опис предмета 

Предмет  Социјални рад у школи чини пет основних цјелина: социјални рад и предшколска 
установа, социјални рад у школи и образовном систему, социјални рад са дјецом и 
малољетницма са поремећајима и девијантним понашањем (укључујући и дјецу у ризику и 
дјецу у сукобу са законом), социјални рад са дјецом са посебним потребама и у школама за 
дјецу са посебним потребама и пракса социјалног рада у школи у Републици Српској.  
Својом структуром предмет треба да понуди сазнања везана за етиологију и феноменологију 
појава које угрожавају развој дјеце и ученика и манифестују се као отежавајући фактор 
васпитно-образовног процеса са негативним посљедицама на њихов развој и успјешност 
процеса одрастања, социјализације, васпитања и образовања, а такође и методе и методске 
поступке за рад на превазилажењу проблема и сузбијању негативних посљедица већ насталих 
по дјецу и ученике. 
Садржај предмета укључује и елементе посебно значајне за стандардизацију рада социјалних 
радника у школама, кроз знања о: Основама програма социјалног рада у школама; Тимском 
раду социјалних радника и других стручних сарадника у школи; Пројектним активностима 
социјалних радника у школама. 

 

Очекивани исходи учења 

Послије завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о социјалном раду у 
школи, теоријским основама, искуствима  и начинима дјеловања, као и да овладају 
метододлогијом за израду пројеката. Исход учења биће и разумевање савременог друштвеног 
контескта у којем се одвија образовање, социјалног аспекта образовања и растући значај 
социјалног рада у њему узрокован савременим промјенама у породичном начину живота и 
друштву уопште. Студенти ће бити оспособљени да препознају специфичне потребе и 
потенцијале дјеце и њихових породица које су посебноо значајне за развој дјеце и сам процес 
социјализације и образовања; потребе и потенцијале васпитно-образовног система и саме 
заједнице. Послије завршеног курса студенти ће имати знања и компетенције да знају шта 
социјали радник ради у школи, и како ради тј. како обавља задатке и спроводи активности у 
оквиру дјелокруга рада социјалног радника, али и као дио тима Стручне службе школе. 

 

Садржај предмета 

Предмет  Социјални рад у школи чини петнаест основних цјелина: 1 – О социјалном раду у 
васпитно-образовним установама; 2 – Социјални рад у предшколским установама; 3 – 



Социјални рад у школи; 4 – Социјални рад са дјецом и малољетницима са поремећајима и 
девијантним понашањем; 5 – Социјални рад са дјецом са сметњама у развоју; 6 – Социјални 
рад са занемареном и злостављаном дјецом; 7 – Методе социјалног рада у васпитно-
образовним установама; 8 – Стандарди социјалног рада у основним школама; 9 – Социјални 
рад у овразовно-васпитном систему у Републици Српској; 9 –  Основе програма социјалног 
рада у школама (основним и средњим); 10 – Тимски рад социјалног радника и других 
стручних сарадника у школи (основној и средњој); 11 – Пројектне активности социјалних 
радика у школама; 12 – Основе пројектног планирања и поступак израде пројекта у школи; 13 
– Анализа проблема и дефинисање пројектне идеје. Дефинисање циљева и циљних група 
пројекта. 14 – Дефинисање пројектних активности и индикатора. Израда логичке матрице 
пројекта. Израда буџета. 15 – Дефинисање процеса евалуације пројекта. Садржај приједлога 
пројекта (пријавна документација) и процес доношења одлуке о изради пројектног приједлога 
– административна процедура. 
 

 

Начин извођења наставе 

- Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из 
наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из 
предиспитних обавеза.  
- Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних 
материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. 
- Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно 
изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час 
више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису 
присуствовали том часу. 
- Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Провера знања вршиће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра, из испита, у време редовних испитних рокова. 
Предиспитне обавезе састоје се из: једног (1) колоквијума (20 бодова) и  једног Акционог плана 
социјалног радника у васпитно-образовној установи (20 бодова) и уредног и активног похађања 
предмета - настава и вежбе (10 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити 
највише 50 бодова. 
 
Активно похађање предмета 
Да би стекао бодове за активно похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати 
највише три недеље, односно 20% наставе из предмета. 
 
Колоквијум 
Колоквијум је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на 
почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквијума. Сви колоквијуми се 
одржавају у терминима вежби, а редовна настава се не прекида због одржавања колоквијума. 
Студенти су обавезни писати колоквијуме, а за оне који, из било ког разлога, не приступе 
колоквијуму, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о 
праћењу и вредновању рада студената у школској 2012/2013. години. 
 
Семинарски рад 
Ово је библиотечко-истраживачки рад на једну од тема из програма, по избору студента. Рад 
треба да садржи увод, кратак преглед најважнијих теоријских приступа теми, објашњење и 
образложење проблема (или резултате истраживања), те закључак или властито мишљење 
засновано на аргументацији изнесеној у раду. Рад треба да има најмање пет (5) коришћених и 
цитираних дела (књиге, научни и стручни чланци, итд) која се наводе и на крају рада у 



литератури. Могу се користити и легитимни извори са интернета (електронске књиге, научни и 
стручни чланци, итд). Дела у раду и на крају рада треба наводити по упутствима о навођењу и 
документовању које ћете добити од наставника. Технички, рад треба да је штампан са 
двоструким проредом и маргинама од 2,5 цм и не би требао да буде краћи од 8 нити дужи од 10 
страна. Рад се мора предати наставнику или сараднику у термину наведеном у програму 
предмета. 
Напомена о плагијату 
Радови који се пишу на предмету морају бити ваши властити. У случају преписивања на 
колоквијуму или, код писања семинарских радова, у случају преношењу туђих делова текста без 
документовања или адекватног обележавања пренешених делова, односно у случају 
представљања целокупно туђег рада као свог, студент ће добити нула (0) бодова из колоковијума 
или семинарског рада и биће упозорен за плагијат. Уколико у току похађања предмета поново 
преда уради или преда плагијат, студент ће добити негативну коначну оцену из предмета. 
 
Завршни испит обавља се усмено и на њему се проверава знање из целог градива. Завршни 
испит носи највише 50 бодова. 
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