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ИЗВЈЕШТАЈ СА ГРУПНОГ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

август 2022. године  

 

 

Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је групни 

савјетодавно-инструктивни рад, као припрема наставника за школску 2022/23. годину. 

Савјетодавно-инструктивни рад за наставнике средњих школа Републике Српске у 

струкама Хемија, неметали и графичарство и Текстилство и кожарство реализован је 

према утврђеном плану, током августа мјесеца 2022. године и то у сљедећим градовима 

и по сљедећем реду: Бања Лука, Приједор, Добој и Бијељина. Савјетовање је 

реализовано на четири локације током четири радна дана, за укупно седам група 

наставника. 

 

Циљна група: 

 

- професори који реализују наставу стручних предмета у струкама Хемија, 

неметали и графичарство и Текстилство и кожарство  средњим школама у 

Републици Српској. 
 

Циљ савјетовања са наставницима средњих школа: 

 

- презентовање наставницима најзначајнијих информација везаних за наставу 

стручних предмета у средњим школама; 

- презентовање нових наставних планова и програма за занимања:                  

Хемијски техничар, Графички техничар,  Дизајнер модни техничар, Техничар 

моделар обуће, Модни кројач, Модни обућар и Модни галантериста. 

- успостављање активне комуникације између савјетника и наставника, у вези са 

питањима и проблемима који су најактуелнији у реализацији наставе. 

 

Организација савјетовања 

У складу са планираним активностима РПЗ-а за  2022. годину, у току мјесеца 

августа реализован је групни савјетодавно-инструктивни рад са наставницима стручних 

предмета у струкама Хемија неметали и графичарство и Текстилство и кожарство на 

територији Републике Српске.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализација савјетодавно-инструктивног рада  

      

 

 

У  табели су  дати  термини одржаних савјетовања, називи школа у којима су 

савјетовања одржана, регије/градови из којих су позвани наставници, број те проценат 

присутности  по градовима у којима су одржана савјетовања. 

 

 

 

 

Групни савјетодавно инструктивни рад са професорима у струкама Хемија, 

неметали и гафичарство и Текстилство и кожарство организован је други пут а позвани 

наставници одазвали су се на савјетовање. Сарадња са наставницима средњих школа је 

изузетно добра што се види и по наведеним подацима.  

 

    Дневни ред: 

  

1. Измјене Наставног плана и програма за занимања:                                                          

Хемијски техничар, Графички техничар Дизајнер модни техничар, Техничар 

моделар обуће, Модни кројач, Модни обућар и Модни галантериста 

2. Стучна тема:  

Унапређење професионалних компетенција професионалаца у образовању у 

Републици Српској у оквиру програма „Брига о дјеци-заједничка одговорност 

и обавеза“ (Интервизијска и социјално-психолошка подршка професионалцима 

у образовном сектору у Републици Српској) 

3. Текућа питања 

 

1) Наставницима су представљене измјене Наставног плана и програма за 

занимања: Хемијски техничар, Графички техничар, Дизајнер модни техничар, 

Техничар моделар обуће, Модни кројач, Модни обућар и Модни галантериста 

2) Наставницима је представљена стручна тема „Унапређење професионалних 

компетенција професионалаца у образовању у Републици Српској у оквиру 

програма „Брига о дјеци-заједничка одговорност и обавеза“.  

3) У оквиру ове тачке  разговарало се о свакодневним активностима и проблемима 

које наставници имају усљед недостатка уџбеника и наставних средстава у 

школама. Дипломирани инжињери технологије предлажу да се покрене 

Ред.

бр 
Датум Мјесто Регија Струке % 

1. 22. 08 .2022. год 
ЈУ „Техничка школа“ Бања 

Лука 
Бања Лука ХНиГ и ТиК 

9/13 

69 % 

2. 24. 08. 2022. год 
ЈУ „Угоститељско економска 

школа“ Приједор  
Приједор ХНиГ и ТиК 

3/5 

60% 

3. 25. 08. 2022. год 
ЈУ „Саобраћана и електро 

школа“ Добој 
Добој ХНиГ и ТиК 

3/5 

60% 

4. 26. 08. 2022. год 
ЈУ „Техничка школа“ 

Бијељина 

Семберија 

и Бирач 
ХНиГ 

3/4 

75% 

 Укупно: 
18/27 

67 % 



иницијатива за допуне Правилника о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у средњим школама. 

 

Закључак: 

 

Наставницима је наглашено да се у процесу припреме за нову школску годину 

искључиво користе одобрене наставне планове и програме који се налазе на сајту РПЗ-

а, да наставу планирају у складу са школским календаром за 2022/23. годину, као и да се 

упознају са законским и подзаконским актима који се  примјењују у средњем 

образовању. У процесу планирања својих радних обавеза потребно је да се искључиво 

воде својим рјешењима о задужењу за школску 2022/23. годину. 

 

Наставницима је препоручено да прате све савремене токове у области 

технологије, научна достигнућа, да примјењују иновације у настави, врше перманантно 

стурчно усавршавање, како индивидуално, тако и на нивоу актива, школе и да искористе 

сваку прилику да се самообразују.  

 Општи утисак је да су наставници у средњим школама у потпуности спремни за 

почетак нове школске године.  
 


