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Инспектори – просвјетни савјетници  
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               Жарко Ћаћић 
 



У складу сa Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода инспектори-просвјетни савјетници  Драган Мрдић и  
Жарко Ћаћић у  периоду од 17. до 30. августа 2021. године на непосредан начин реализовали су групни савјетодавно-инструктивни рад 
за наставнике физичког и здравственог васпитања у основним школама  у Републици Српској на тему «Могућности и предности новог 
наставног плана и програма за физичко и здравствено васпитање за 6.разред основне школе». 

  Сaвјетовање је организовано у 7 градова, на 7 локација (Бањалука, Приједор, Требиње, Источно Сарајево, Зворник, Бијељина и 
Добој)  у 8 група (двије групе Бања Лука). Савјетовање је трајало 8 дана, тако да је сваког дана реализовна по једна група.  
Савјетовања су реализована према плану датом у Табели1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1 
Датум: Вријеме: Мјесто Школа домаћин Учесници 

17.8. 
900 – 1100 Бањалука ЈУ ОШ „Бранко Радичевић“ Наставници основих школа града Бањалука. 

18.8. 

0900 – 1100 Бањалука 
ЈУ ОШ „Борислав 
Станковић“ “ 

Наставници основних  школа општина  Лакташи , 
Градишка , Котор Варош , Кнежево, Мркоњић Град, 
Шипово, Рибник, Дринић, Језеро и Челинац 

19.08 
900 – 1100 Приједор ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ 

Наставници основних школа града Приједора, те 
општина Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, 
Крупа на Уни, Прњавор и Србац 

24.8. 
900 – 1100 Требиње ЈУ ОШ „Вук Караџић“  Наставници основних  школа регије Херцеговина 

25.8. 
900 – 1100 Источно Ново 

Сарајево 
ЈУ ОШ „ Свети Сава“ 

Наставници основних школа Сарајевско-Романијске 
регије 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: Вријеме: Мјесто Школа домаћин Учесници 

26.8. 
900 – 1100 Зворник ЈУ ОШ „Свети Сава“ Наставници основих школа регије Бирач 

27.8. 

0900 – 1100 Бијељина ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Наставници основних  школа регије Семберија 

30.08 
900 – 1100 Добој ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Наставници основних школа регије Добој 



Табела 2. Анализа присуства наставника на савјетовању дата је у табели 2. 

Вријеме и мјесто 
одржавања 

 
Р.бр. 
групе 

Број школа Општине (број школа) 

Број наставника 

 Планиран
о 

Присутн
о 

Процена
т 

Укупни 
проценат по 

регији 

17.8.2021. 
 
ЈУ ОШ „ Бранко 
Радичевић“Бања 
Лука 

 1. 
(900-1100) 

26 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Град Бањалука (26) 35 27 77,14 % 77,14% 

 

18.8.2021. 
 
 

ЈУ ОШ „Борисав  
Станковић“ 
Бањалука 

 

2. 
(900-1100) 

42 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Лакташи(4), Градишка(7), 
Србац(3), Прањавор(8), 
К.Варош(3), Кнежево(3), 
М.Град(4), Шипово(2), 
Рибник(3), Дринић(1), Језеро(1), 
Челинац(3) 

47 28 59,57% 59,57% 

  



19.08.2021. 
 

ЈУ ОШ „ Бранко 
Ћопић“Приједор 

1. 
(900-1100) 

34 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Град Приједор (14), Н.Град(4), 
К.Дубица(3), Костајница(1), 
Крупа на Уни(1), Оштра 
Лука(3), 

30 18 60,00% 60,00% 

24.8.2021. 
 

ЈУ ОШ „Вук 
Караџић“ Требиње 

1. 
(900-1100) 

9 
(ОСНОВНЕ Ш.) Регија Херцеговина (9) 20 14 70,00% 70,00% 

 

25.8.2021. 
 

ЈУ ОШ „ Свети 
Сава“ Источно 
Ново Сарјево 

1. 
(900-1030) 

18 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Сарајевско-Романијске регија 
(18)   

30 20 66,66%      66,66% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вријеме и мјесто 
одржавања 

 
Р.бр. 
групе 

Број школа Општине (број школа) 

Број наставника 

 Планиран
о 

Присутн
о 

Процена
т 

Укупни 
проценат по 

регији 

26.8.2021. 
 
ЈУ ОШ „ Свети 
Сава“Зворник 

 1. 
(900-1100) 

15 
(ОСНОВНЕ Ш.) 

Регија Бирач (15) 29 17 58,62% 

58,62%  

      

27..8.2021. 
 

ЈУ ОШ „Вук 
Караџић“ Бијељина 

 1. 
(900-1100) 

18 
(ОСНОВНЕ Ш.) Регија Семберија (18) 31 15 48,38% 48,38% 

30.8.2021. 
 

ЈУ ОШ „Вук 
Караџић“ Добој 

 
1. 

(900-1100) 
34 

(ОСНОВНЕ Ш.) Регија Добој (34) 60 35 58,33% 58,33% 



Школе домаћини савјетовања, на свим регијама и локацијама обезбиједиле су техничку 
подршку за савјетнике, што је помогло успјешну реализацију савјетовања. 
Обезбијеђено је и освјежење за све учеснике. 

Уколико посматрамо присуство наставника физичког и здравственог васпитања по 
регијама можемо примијетити да је највећи одзив (70%) у регији Херцеговина, а 
најмањи у регији Семберија (48.38%). Укупно присуствовало 174 од 282 наставника 
физичког и здравственог васпитања или 61,70%. Значајан број наставника ради у 
основној и средњој школи а савјетовања су била у потпуно истом термину, па је и то 
утицало на смањен проценат присуства савјетовању. 

 

Циљ савјетовања: Унапрећење васпитно-образовног рада наставника физичког и 
здравственог васпитања, утврђивање разлика/измјена у НПП за 6.разред увођењем 
трећег часа седмично са акцентом на здравствену компоненту и исходе учења. 

 
Задаци савјетовања: 

 Упознавање наставника са Акционим планом за реформу предшколског 
основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске (везано за 
наставу физичког и здравственог васпитања) 

 Нови приступ настави физичког и здравственог васпитања 

 Упознавање наставника са новим НПП-ом за 6.разред, новим наставним темама 
и повећањем броја часова у 6.разреду на седмичном и годишњем нивоу; 

 Утврђивање разлика и измјена компарацијом старог и новог наставног плана и     
програма за 6.разред 

 Примјена новог НПП-а. 

  

 
  

Анализа реализације савјетовања 

 Након што су инспектории-просвјетни савјетници предочили наставницима 
тему савјетовања на коју није било примједби, почела је његова реализација. 
Свјетовање је реализовано помоћу Power point презентација: 

 

«Могућности и предности новог наставног плана и програма за физичко и 
здравствено васпитање за 6.разред основне школе». 



 У првом дијелу савјетовања наставници су   упознати са дијеловима Акционог плана 
за спровођење реформских процеса у области предшколског основног и средњег 
васпитања и образовања у Републици Српској који се односи на наставу физичког и 
здравственог васпитања и свим промјенама  од наредне школске године. Предтављени 
су сви планови и активности које предвиђа Акциони план за наредени период. Такође у 
првом дијелу представљен је нови приступ настави физичког и здравственог 
васпитања, гдје здравствена компонента заузима важну улогу а акценат у настави се 
помјера са садржаја на исходе. 

У другом  дијелу презентације представљене су  разлике између старог и новог 
плана за 6.разред везано за најбитније измјене, потом дефинисани општи и посебни 
циљеви програма, измјене саржаја прогама, нове наставне теме, нова дидактичка 
упутства и препоруке, те презентован нови НПП за 6.разред у цјелини. Посебна пажња 
посвећена је достизању исхода у настави физичког и здравственог васпитања. 

 
 Остало: 

       
- Најчешћа питања су се односила на прелазак у предметну наставу 

физичког и здравственог васпитања у четвртом и петом разреду 
 

-  Наставници су углавном као проблеме у раду истицали  одржавање 
наставе физичког и здравственог васпитања у учионицама као 
последицу пандемије корона вируса и значај повратка на редовно 
извођење наставе  у сале за физичко и здравствено васпитање, те 
проблеме у раду са  ученицима који прате наставу по ИОП-у. 

 
 

                                      ЗАКЉУЧАК 

 Савјетовања су на свим локацијама реализована према предвиђеном распореду. 
Након завршетка савјетовања велики број наставника изразио је задовољство његовом 
реализацијом, те констатацијом да се по први пут савјетовање односило на конкретне 
садржаје које се тичу рада наставника у спортским салама и реализацији часова 
физичког и здравственог васпитања уопште. Узимајући у обзир ту чињеницу, 
дискусије које су вођене на савјетовању као и претходно изложену анализу може се 
закључити да је савјетовање реализовано веома успјешно.  
 


