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    Извјештај са савјетовања у августу 2015.године 
 

 

     Републички педагошки завод је у временском периоду од 18.08.2015. године до 

27.08.2015.године одржао савјетовања за наставнике свих предмета за које 

Републички педагошки завод има инспектора-просвјетног савјетника, педагоге, 

психологе и директоре предшколских установа, основних школа и средњих 

школа. Савјетовањем су обухваћене 202 основне, специјалне и музичке школе, 92 

средње школе и 75 предшколских установа. Савјетовања су одржана по распореду 

који је у јуну мјесецу припремио Републички педагошки завод и са којим је до 

краја јуна упознао све предшколске и школске установе. Савјетовање за 

наставнике предметне наставе и стручне сараднике  је организовано по распореду: 

 

 Приједор----------------18.08.2015.године  

 Бања Лука---------------19.08. и 20.08.2015.године 

 Добој---------------------21.08.2015. године 

 Бијељина----------------25.08.2015.године 

 Пале --------------------- 26.08.2015.године 

 Требиње---------------- 27.08.2015.године 

  

Савјетовање за наставнике разредне настaве и васпитаче у цијелој Републици 

Српској је трајало од 17.08.2015. године до 31.08.2015. године.  

 

Савјетовања за вјероучитеље су реализована по распореду: 

 

 Бања Лука-------------- 24. 08. 2015. године, 

 Брчко-------------------- 25. 08. 2015. године, 

 Фоча---------------------- 26. 08. 2015. године. 

 

На савјетовањима су разматрана сљедећa питања: 

 

    Предшколско васпитање 

 

1. Тема: Јачање професионалних компетенција васпитно образовних радника. 

2. Примјена педагошке документације, односно радне књиге за предшколско 

васпитање и књиге праћења развоја и учења дјетета.  
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Саавјетовању је присуствовало 475 директора и васпитача предшколских 

установа. 

 

   Разредна настава 

 

1. Анализа резултата екстерне провјере постигнућа ученика петих разреда из 

српског језика и математике. 

2. Препоруке произашле на основу запажања са индивидуалних увида у рад 

наставника. 

3. Основе мултимедијалне наставе. 

4. Реализација теме „Педагошко-психолошки приступ ученику са појачаном 

агресијом“. 

5. Стручна тема: „Компетенције наставника разредне наставе као фактор 

успјешне сарадње са родитељима“. 

 

Савјетовању је присуствовало  2677 наставника.   

 

 

   Предметна настава 

 

1. Запажања инспектора – просвјетног савјетника са увида у рад наставника. 

2. Екстерна провјера постигнућа ученика VIII разреда из информатике. 

3. Стручна тема: Индивидуализација наставе примјеном задатака на три или 

више нивоа сложености. 

4. Тема: Неодимијум магнети  у настави физике.  

5. Квалитативни задаци II (радионица) у настави физике. 

6. Евалуација програма општеобразовних предмета у средњим стручним и 

техничким школама, 

7. Дидактичка упутства и препоруке у реализацији НПП-а.  

8.  Планирање,програмирање и припремање наставника за рад.  

9. Наставни план и програм (изборни предмет економија, изборни предмет 

књиговодство). 

10. Евалуација наставног плана и програма занимања банкарски техничар-

извјештај, закључци и препоруке. 

11. Модернизовани наставни програм за српски језик за основну школу, 

VI-IX разред. 

12. Екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда из српског 

језика. 

13. Извјештај о такмичењу ученика.  

14. Резултати екстерне провјере у 8. разреду из биологије. 

15. Наставни програми за други разред за занимања: машински техничар за 

компјутерско конструисање, машински техничар за моторе и моторна 

возила, техничар мехатронике и механичар грејне и расхладне технике – 

информација. 

16. Тема: Повезивање наставе физичког васпитања са животом и радом. 

17. НПП физичког васпитања за ОШ,  стручне школе и гимназије у Републици 

Српској. 



18. Стање наставе филозофије, социологије и демократије и људских права.  

19. Пројекат “Ја грађанин”: Реализација НПП и такмичење у 2015/16.  

20. Настава ликовне културе у основној школи.  

21. Изложба ликовних радова ученика из школа чији су  наставници присутни 

на савјетовању. 

22. Анализа екстерне провјере постигнућа ученика 8. разреда ( комбиновани  

тест :  физика – биологија – географија ). 

23. Проблемска настава у географији: оцјењивање и комбинације ЗОТ за 

писмене   провјере. 

24. Извјештај о извршеној евалуацији НПП-а за гимназије свих смјерова.  

25. Стручна тема: Оцјењивање у настави историје.  

26. Стручна тема „Мотивација у настави математике“. 

27. Екстерна провјера ученичких постигнућа ученика из математике у деветом 

разреду. 

 

Савјетовању је присуствовало 3843 наставника. 

 

  Савјетовање за педагоге и психологе 

 

1. Вођење документације и евиденције педагога и психолога. 

2. Информација о увиду у рад педагога и план за наредну годину. 

3. Организација и рад педагога и психолога  (Активи педагога и психолога). 

 

Савјетовању је присуствовало 381 педагог и психолог. 

 

 Савјетовање за директоре  

 

1. Упознавање директора са пословима и задацима просвјетне инспекције        

( просвјетни инспектори). 

2. Упознавање директора са пословима и задацима Завода за уџбенике и 

наставна средства (представници ЗУНС-а). 

3. Полугодишњи извјештај о раду Републичког педагошкога завода у 

2015.години. 

4. Тема: Вредновање образовног процеса у функцији квалитетног рада у 

школи. 

 

Савјетовању је присуствовао 274  директора. 

 

Савјетовање за вјероучитеље 

 

1. Педагошке основе наставе вјеронауке. 

2. Вјеронаука и људска права. 

3. Корелација наставних садржаја Познавања природе и друштва и 

Православне вјеронауке. 

4. Унапређење ВОР-а и извјештај о стању у настави Православне вјеронауке 

у школској 2014/15 год. 

 

Савјетовању су присуствовала 302 вјероучитеља. 

 

Укупно на савјетовању је присуствовало 7852 васпитно-образовна радника, а 

савјетовање су одржали 32 инспектора-просвјетна савјетника, начелинца за 



предшколско, основно и опште образовање, помоћник директора и директор 

Републичког педагошког завода. 

 

 

 

 

Домаћини савјетовања су били: 

 

 Основне школе: „Петар Кочић“ Приједор, „Бранко Ћопић“ Приједор, „Доситеј 

Обрадовић“ Приједор, „Вук Караџић“ Козарска Дубица, „Георги Стојков 

Раковски“ Бања Лука, „Иво Андрић“ Бања Лука, „Бранко Ћопић“ Бања Лука, 

„Бранко Радичевић“ Бања Лука, „Доситеј Обрадовић“ Бања Лука, „Вук 

Стефановић Караџић“ Бања Лука, „Јован Цвијић“ Бања Лука, „Алекса Шантић“ 

Бања Лука, „Петар Петровић Његош“ Бања Лука, „Змај Јова Јовановић“ Бања 

Лука, „Вук Стефановић Караџић“ Добој, „Петар Петровић Његош“ Теслић, „Вук 

Караџић“ Теслић, „Свети Сава“ Добој, „Сутјеска“ Модрича, „ Доситеј Обрадовић“ 

Добој, „Никола Тесла“ Дервента, „19. Април“ Дервента, „Кнез Иво од Семберије“ 

Бијељина, „ Вук Караџић“ Бијељина, „Вук Караџић“ Роћевић, „Десанка 

Максимовић“ Челопек, „Вук Караџић“ Братунац, „ Вук Караџић“ Власеница, 

„Јован Дучић“ Шековићи, „Алекса Јакшић“ Милићи, „ Свети Сава“ Зворник, 

„Меша Селимовић“ Јања, „Петар Петровић Његош“ Велика Обарска, „Вук 

Караџић“ Забрђе, „Свети Сава“ Лопаре, „Алекса Шантић“ Угљевик, „Свети Сава“ 

Рогатица, „Пале“ Пале, „Србија“ Пале, „Мокро“ Пале, ОШ Соколац, „Милан 

Илић Чича Шумадијски“ Хан Пијесак, „Свети Сава“ Источно Ново Сарајево, 

„Јован Дучић“ Касиндо, „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа, „Алекса 

Шантић“ Источна Илиџа, „Веселин Маслеша“ Фоча, „Свети Сава“ Фоча, „Јован 

Дучић“ Чајниче, „Љутица Богдан“ Калиновик, „Трново“ Трново, „Бошко Буха“ 

Штрпци, „Вук Караџић“ Вишеград, „Свети Сава“ Гацко, „Ристо Пророковић“ 

Невесиње, „ Вука Караџић“ Требиње, „Василије Острошки“ Требиње, „Змај Јова 

Јовановић“ Требиње, „Свети Сава“ Љубиње, „Свети Сава“ Билећа, „Његош“ 

Берковићи, „Петар Петровић Његош“ Билећа. 

 

Средње школе: Гимназија Приједор, Машинска школа Приједор, Угоститељска и 

економска школа Приједор, Техничка школа Бања Лука, Гимназија Бања Лука, 

СШЦ“Гемит Апеирон“ Бања Лука, Економска школа Бања Лука, Гимназија 

Добој, Медицинска школа Добој, Техничка школа Добој, Економска школа Добој, 

лаЕкономска школа Бијељина, Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, 

Техничка школа Бијељина, СШЦ „Пале“ Пале, Гимназија Требиње, Техничка 

школа Требиње, Центар средњих школа Требиње. 

 

Предшколске установе и вртићи: Приједор, Мркоњић Град, Лакташи, Добој, 

„Чика Јова Змај“ Бијељина, Пале, Требиње, „Невен“ Бања Лука, „Плави Чуперак“ 

Бања Лука. 

 

Епархијска сала Бања Лука, Дом културе Брчко и Епархијска сала Фоча. 

 

Домаћини савјетовања су одлично организовали савјетовања.  

 

По завршетку савјетовања може се закључити: 

 

1. Савјетовања су организована у складу са програмом рада Раепубличког 

педагошког завода и планом савјетовања. 



2. Можемо бити задовољни одзивом васпитача, наставника, стручних 

сарадника и директора. 

3. Од директора школа из којих наставници нису били на савјетовању 

Републички педагошки завод ће тражити извјештаје и образложење. 

4. Школе из којих је најмање наставника било на савјетовању ће бити 

обухваћене педагошко-инстуктивним надзором. 

 

 

                                      

 ДИРЕКТОР 

                                                      Др Предраг Дамјановић 

 

 


