
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мр Дајана Глувић 

Инспектор-просвјетни савјетник за разредну наставу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГРУПНОГ  

САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022. године 



Извјештај о реализацији групног савјетодавно-инструктивног рада 

 

У периоду од 22. до 31. августа 2022. године реализован је групни савјетодавно-

инструктивни рад за наставнике разредне наставе. 

 

Циљна група: наставници разредне наставе који наставу реализују у 1, 4. и 5. разреду. 

 

Програм савјетовања: 

1. Реформски процеси - Иновирани наставни план и програм од првог до петог 

разреда основне школе 

2. Провјера постигнућа ученика петог разреда основне школе из српског језика и 

математике школска 2021/2022. година 

3. Утицај COVID-19 пандемије на квалитет васпитно образовног рада  

(преглед резултата истраживања) 

4. Интервизијска и социјално-психолошка подршка професионалцима у образовном 

сектору у Републици Српској (представљање пројекта) 

5. Родитељска очекивања од дјеце и наставника 

6. Остала питања  

 

Реализација групног савјетодавно – инструктивног рада  

Учесници савјетовања: 

Групни савјетодавно-инструктивни рад за наставнике разредне наставе реализован је 

према унапријед дефинисаном плану и програму. Савјетовање је одржано у Приједору и 

Бањој Луци, а реализовано је кроз рад са 16 група. Савјетовању су присуствовали 

наставници разредне наставе који реализују наставни процес у 1, 4. и 5. разреду. Од 

планираних 404 наставника разредне наставе савјетовању је присуствовало њих 337 или 

83,41%.  
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Наставници разредне наставе 
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22.08. 

 

ПРИЈЕДОР 

ЈУ ОШ 

„Десанка 

Максимовић“ 

9,00 

ЈУ ОШ „Бранко Радичевић“ 

Петрово, ЈУ ОШ „Вук Караџић“ 

Омарска, ЈУ ОШ „Јован Дучић“ 

Ламовита                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,00 

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Приједор, ЈУ ОШ „Ћирило и 

Методије“ Приједор, ЈУ ОШ „Петар 

Шкундрић“ Будимлић Јапра                                                                                                  

23.08. ПРИЈЕДОР 9,00 

ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Доњи 

Агићи, ЈУ ОШ „Петар Петровић 

Његош“ Буснови, ЈУ ОШ „Десанка 

Максимовић“ Оштра Лука, ЈУ ОШ 

„Козарац“ Козарац                             



ЈУ ОШ 

„Десанка 

Максимовић“ 

 

11,00 

ЈУ ОШ „Драган Вујановић“ Сводна, 

ЈУ ОШ „Петар Мећава“ Костајница, 

ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Козарска 

Дубица                                                                                                                
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337 

или  

83,41%  

24.08. 

  БАЊА ЛУКА 

ЈУ ОШ “Јован 

Цвијић“ 

 

9,00 

ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Мркоњић 

Град, ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Бараћи, 

ЈУ ОШ „Раде Маријанац“ Стројице, 

ЈУ ОШ „Новак Пивашевић“ Стара 

Дубрава  

11,00 

ЈУ ОШ „Немања Влатковић“ 

Шипово, ЈУ ОШ „Петар Кочић“ 

Шипраге, ЈУ ОШ „Никола Мачкић“ 

Превија 

 

25.08 

БАЊА ЛУКА 

ЈУ ОШ 

„Бранко      

Радичевић“ 

 

9,00 
ЈУ ОШ „Васа Чубриловић“ 

Градишка, ЈУ ОШ „Младен 

Стојановић“ Јошавка 

11,00 

ЈУ ОШ „Козарска дјеца“ Градишка, 

ЈУ ОШ „Младен Стојановић“  

Градишка, ЈУ ОШ „Вук С. Караџић“ 

Турјак 

26.08 

          

БАЊА ЛУКА 

ЈУ ОШ 

„Георги 

Стојков 

Раковски“ 

9,00 
ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола, 

ЈУ ОШ „Данило Борковић“ 

Градишка 

11,00 
ЈУ ОШ „Младен Стојановић“ 

Лакташи, ЈУ ОШ „Десанка 

Максимовић“ Рибник 

29.08 

БАЊА ЛУКА  

ЈУ ОШ 

„Георги 

Стојков 

Раковски“ 

9,00 

ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Доњи 

Вијачани, ЈУ ОШ „Иво Андрић“ 

Кулаши, ЈУ ОШ „Свети Сава“ 

Смртићи 

11,00 
ЈУ ОШ „Дринић“ Петровац, ЈУ ОШ 

„Станко Ракита“ Врбања, ЈУ ОШ 

„Ћирило и Методије“ Бања Лука  

30.08 

БАЊА ЛУКА 

      ЈУ ОШ 

„Вук Караџић“ 

9,00 

ЈУ ОШ „Бранислав Нушић“ Бања 

Лука, ЈУ ОШ „Ђура Јакшић“ Бања 

Лука, ЈУ ОШ „Милутин Бојић“ 

Поткозарје  

11,00 
ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Бања 

Лука, ЈУ ОШ „Змај Јова Јовановић“ 

Бања Лука  

31.08 

  БАЊА ЛУКА 

ЈУ ОШ “Јован 

Цвијић“ 

9,00 

ЈУ ОШ „Иван Горан Ковачић“ Бања 

Лука, ЈУ ОШ „Милан Ракић“ 

Карановац, ПУ ОШ „Никола Тесла“ 

Бања Лука 

11,00 

ЈУ ОШ „Јован Цвијић“ Бања Лука, 

ЈУ ОШ „Младен Стојановић“ Бања 

Лука, ЈУ ОШ „Алекса Шантић“ 

Бања Лука 

 

Услови за рад: Све школе домаћини обезбиједиле су адекватне услове за успјешну 

реализацију савјетовања и на тај начин дали значајан допринос квалитету самог 

савјетовања, за шта им исказујемо посебну захвалност. 

 



Реализација програма  

Наставници разредне наставе упознати су са Акционим планом спровођењa 

реформских процеса у области образовања у Републици Српској, реализoваним 

активностима, као и активностима које ће бити реализоване у наредном периоду. 

Наставницима су предочени нови програми (редовни и посебни) који су званични од 

школске 2022/23. године. Упознати су са приручницима за наставнике које су израдили 

стручни тимови у оквиру реформа образовања, као и са бројним факултативним 

програмима.  

 Предочени су резултати провјере постигнућа ученика петог разреда из српског 

језика и математике. Ова активност обухватила је анализу и информације о провјери 

постигнућа ученика 5. разреда. Путем видео презентације и усменог излагања инспектора-

просвјетног савјетника наставници су упознати са резултатима за Регију Бањалука и 

Регију Приједор, али и резултатима на нивоу Републике Српске. Презентовани су општи 

и посебни циљеви провјере, подаци о узорку, резултати по школама и регијама, задаци 

објективног типа, те је посебно наглашено које задатке су ученици најуспјешније 

рјешавали, као и оне за које су исказали несигурност, али и препоруке о даљем поступању 

у циљу унапређења. У оквиру анализе постигнућа ученика посебна пажња је посвећена 

задацима и очекиваним исходима које су ученици рјешавали на ниском нивоу постигнућа 

(од 45-54%) и незадовољавајућем нивоу (мање од 45%). Дате су препоруке за уклањање 

пропуста у остваривању тражених очекиваних исхода. Наставници су са пажњом пратили 

презентацију и излагање. Подаци о провјери постигнућа који су представљени у 

презентацији биће доступни наставницима, након постављања свих материјала и 

презентација просвјетног савјетника, на сајт Републичког педагошког завода. 

Приказани су резултати истраживања Утицај COVID-19 пандемије на квалитет 

васпитно образовног рада, са посебним освртом на резултате за подузорак ученици и 

подузорак наставници. Циљеви наведеног истраживања били су: да се на основу стечених 

искустава и формираних ставова актера у васпитно-образовном процесу изнесу закључци 

који могу унаприједити квалитет васпитно-образовног рада у будућности, да се стекне 

општи увид у стресогеност живота током пандемије и емоционална стања с намјером 

очувања менталног здравља и опште добробити актера васпитно-образовног процеса. 

Извршена је и компарација резултата по узорцима.  

Како би унаприједили професионалне компетенције професионалаца у образовном 

сектору у Републици Српској у оквиру програма „Брига о дјеци: заједничка одговорност 

и обавеза“ у пероду од 1.6.2022. до 31.1.2023. 

реализоваће се пројекат: Интервизијска и социјално-психолошка подршка 

професионалцима у образовном сектору у Републици Српској. Указано је на пројектне 

активности за наведени период. 

Стручна тема савјетовања Родитељска очекивања од дјеце и наставника наметнула 

се као веза између резултата истраживања и наведеног пројекта, али и као доминантна 

тема у образовном систему. Разговарано је о васпитним стиловима родитеља, 

родитељским амбицијама и очекивањима, како се родитељска очекивања рефлектују на 

наставника, те како наставник треба да се постави у ситуацијама нереалних родитељских 

очекивања. 



Препоруке за наредни период су се односиле на указивање важности познавања и 

поштовање прописа и норми који дефинишу област васпитања и образовања ученика. 

Најчешћа питања: Учесници савјетовања имали су највише питања у вези са вођењем 

документације. Током рада са свим групама смо се бавили овим питањима (недовољно 

простора у одјељењским књигама, евиденција реализованих часова факултативне наставе, 

евидентирање нових предмета у матичне књиге, ђачке књижице и одјељењске књиге...). 

Остала питања су се углавном односила на конкретне ситуације. 

Закључак инспектора–просвјетног савјетника је да су у потпуности остварени циљеви 

групног савјетодавно-инструктивног рада из области разредне наставе. Већина учесника 

је оцијенила теме савјетовања као врло актуелне. На основу реализације и запажања 

инспектора-просвјетног савјетника о реализованим активностима и садржајима током 

савјетовања, постављених циљева групног савјетодавно-инструктивног рада, те 

коментара наставника, могу се извести сљедећи закључци: 

 Групни савјетодавно-инструктивни рад са наставницима разредне наставе из 

основних школа Регије Бања Лука и Регије Приједор реализован је непосредним 

путем у периоду од 22. до 31. августа 2022. године. Овогодишња савјетовања су 

организована за 16 група наставника 1, 4. и 5. разреда током 8 радних дана и то у 

сљедећим мјестима Бања Лука (6 дана), Приједор (2 дан). 

 Од планираног броја наставника који требају изводити наставу у одјељењима 1, 4.  

и 5. разреда (404), савјетовању је према евиденцији, присуствовало 337 или 83,41% 

наставника.  

 Наставници су упознати са новим програмима. 

 Анализа и информације о провјери постигнућа, као и претходних година, су са 

пажњом пропраћене од стране присутних наставника. Резултати и овогодишње 

провјере постигнућа могу да послуже стручним органима школе, као и 

наставницима, да процијене степен остварености исхода учења, као и да упореде 

резултате својих ученика са резултатима ученика других школа. Било је приједлога 

да се наредних година провјере постигнућа врше и за друге наставне предмете, а 

не само за српски језик и математику. 

 Наставници су упознати са резултатима истраживања Утицај COVID-19 пандемије 

на квалитет васпитно образовног рада.  

 Представљен је пројекат Интервизијска и социјално-психолошка подршка 

професионалцима у образовном сектору у Републици Српској. 

 Избор и реализацију стручне теме оцијенили као актуелну и корисну.  


