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Мр Славица Видаковић 

инспектор -просвјетни савјетник 

      за разредну наставу 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГРУПНОГ  

САВЈЕТОДАВНО -ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

АВГУСТ  2019. године 

 

Групни савјетодавно-инструктивни рад са наставницима разредне наставе, 

реализован је у складу са Програмом рада Републичког педагошког завода и 

Програмом рада инспектора-просвјетног савјетника за разредну наставу.  

 

Циљна група: 

 Наставници разредне наставе регије Бања Лука, Приједор и Добој 

 

 

Дневни ред: 

 Анализа спољашње провјере постигнућа ученика петог разреда у настави српског 

језик и математике; 

 Школа и популацина политика. 

 Текућа питања 

 

Реализација групног савјетодавно-инструктивног рада 

 

Групни савјетодавно- инструктивни рад је реализован на шест локација у периоду 

15. август - 23. август 2019. године за наставнике 26 основних школа са регије 

Бањалука, Приједор и Добој. Наставници   су били распоређени у 13  група.  

Домаћини савјетовања су биле ЈУ ОШ „ Доситеј Обрадовић“ Бањалука, ЈУ ОШ „Иво 

Андрић“ Бањалука, ОШ „Г.С. Раковски“ Бањалука, ОШ „Милош Црњански“ Бањалука, 

ОШ „Јован Цвијић“ Бањалука. Школе, домаћини савјетовања, обезбиједиле су добре 

услове за рад. 

 

Табеларни приказ присуства наставника  

 

Школа домаћин Град Број 

школа 

Број 

позваних 

наставника 

Присуство 

број % 

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“  Бањалука 4 50 35 70,00 

ЈУ ОШ „Иво Андрић“ Бањалука 4 62 44 71,00 

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Бањалука 4 72 59 72,00 

ЈУ ОШ „Јован Цвијић“ Бањалука 4 53 45 85,00 

ЈУ ОШ „Милош Црњански“ Бањалука 2 31 26 84,00 

ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Теслић 5 79 57 72,00 

ЈУ ОШ „Петар П.Његош“  Теслић 3 57 54 95,00 

УКУПНО  26 404 320 79,20% 

 

Грпуном савјетодавно-инструктивном раду присуствовали су наставници разредне 

наставе 26 основних школа регије Бањалука, Приједор и Добој. Од укупно 404 

наставника,  савјетовању је присуствовало 320 или 79,20 %. Динамика савјетовања је 

реализована у складу са дневним редом. 
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Ад1)У оквиру прве тачке дневног презентоване су анализе резултата спољашње 

провјере постигнућа ученика петог разреда из наставних предмета српски језик и 

математика. Анализе спољашње провјере постигнућа ученика урађене су на основу 

дефинисаних циљева спољашње провјере постигнућа. Наставницима су презентована 

укупна постигнућа школа, нивои постигнућа  одјељења, ученика, збирна постигнућа на 

нивоу регија, постигнућа по задацима и задацима различитог типа и постигнућа на 

нивоу узорка, односно Републике Српске.  

У оквиру анализа спољашње провјере постигнућа ученика из српског језика и 

математике посебна пажња је посвећена оствареним исходима учења на ниском нивоу 

постигнућа (од 45-54%) и нивоу постигнућа не задовољава (мање од 45%).  

Ад 2) На основу одлуке Стручног колегијума Републичког педагошког завода од 11.ј 

уна 2019. године наставницима су презентоване теме чланова Савјета за демографску 

политику Републику Српске 

 Демографски процеси и популациона политика у Републици Српској, проф.др 

Драшко Маринковић 

 Брак и породичне вриједности-савремене тенденције, проф. др Ранка Перић 

Ромић, 

 Очување репродуктивног здравља младих-потребе и значај, проф.др Ненад 

В.Бабић 

У другом дијелу наставници су попунили  Упитник за статове о начину реализације 

програма популационе обуке у школама у Републици Српској.Наствници су 

попунили Упитнике. Упитници су достављени надлежном инспектору-просвјетном 

савјетнику. 

  

Ад 3) У оквиру тачке наставницима је саопштено да је Републички педагошки завод 

урадио Наставни план и програм за први разред и Наставни план и програм из 

математике за други разред. Минисатрство просвјете и културе Републике Српске у 

Службеном гласнику Републике Српске број 66/19 је објавило Наставни план и програм 

из математике за други разред. Исти се примјењује од школске 2019/2020. године. 

Наставницима који ове школске 2019/20. године изводе наставу у првом разреду је 

препоручено да прате веб страницу Министарства просвјете и културе Републике 

Српске. Минисатрство ће на веб страници и у Службеном гласнику Републике Српске 

објављивити Наставни план и програма за први разред  основне школе. Наставници су 

информисани који су нови уџбеници1 објављени и у употреби школске 2019/20.године 

и да је одређени број уџбеника модренизован, тј, да је урађено девет корекција у 

уџбеницима од другог до петог разреда ( корекције се односе на увођење нових лекција, 

текстова, измјена година, слика и допуне резултата неких задатака). Измјене су урађене 

у уџбеницима Српски језик, 2 разред: Читанка, Почетница, Говорим и пишем, 

Математика, од 2. до 5. разреда ( уџбеници и радни листови/ свеске). 

Наставници су предложили да би било добро да већ у фебруару 20120. године знају 

које теме из математике ће бити предмет спољашње провјере постигнуча ученика у 5. 

разреду. Предложили су да изоставимо негативне бодове, понудимо у кључу/рјешењу 

више одговора или начина за рјешавање појединих задатка.  

Један дио савјетовања посвећен је спољашњем вредновању квалитета рада школе. 

 

                                                 
1 На основу информација Завода за уџбенике и наставна средстава 


