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Мр Силва Добраш, инспектор-просвјетни савјетник за српски  језик и 

књижевност 

 

      ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ 

(август 2019. године) 

 

 

На основу Годишњег програма рада Републичког педагошког завода и 

Годишњег програма рада инспектора-просвјетних савјетника за српски језик и 

књижевност, организован је и реализован групни савјетодавно-инструктивни рад за 

наставнике основних школа у Републици Српској. 

Савјетовање је одржано у периоду од 20. до 28. августа 2019. године - у 

Приједору, Бањој Луци, Добоју, Бијељини и Требињу. Наставници су били 

подијељени у 10 група. 

На савјетовање је позвано 490 наставника основних школа Републике Српске, тј. 

сви наставници српског језика који, према годишњим програмима рада школа, 

изводе часове српског језика у основној школи, без обзира на број часова и на врсту 

радног односа.  

Савјетовању је присуствовало 411 наставника или  83,87% позваних. 

 

У  табели која слиједи види се број присутних наставника по мјестима.  

 

М ј е с т о Д а т у м Наставници I 

група  

Наставници II 

група 

 

Укупно 

ПРИЈЕДОР 20. 8. 2019. Град Приједор- 

23 

Регија Приједор- 

17 

40 

БАЊА ЛУКА 21.08.2019. Град Бања Лука- 

70 

Регија Бања Лука- 

76 

146 

ДОБОЈ 23. 8. 2019. Град Добој- 51 Регија Добој- 36 87 

БИЈЕЉИНА 27. 8. 2019. Регија Бирач- 40 Регија Семберија-

39 

79 

ТРЕБИЊЕ 28.08.2019. Сарајевско-

романијска 

регија- 34 

Регија 

Херцеговина-25 

59 

                                                                                  УКУПНО:              411 

 

 

Савјетовање је организовано тако да су наставници који раде у основним школама 

Републике Српске  усвојили сљедећи дневни ред: 

 

1. Провјера постигнућа и процедуре пробне мале матуре ученика 9. разреда из 

српског језика (процедуре, дилеме) 
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2. Популациона политика (интегрисана презентација чланова демографског 

тима) 

3. Разно 

 

Наставници су са пажњом пратили и коментарисали сваку тачку дневног реда. 

Општа оцјена савјетовања је да су наставници основних школа прихватили  

процедуре мале матуре и провјере постигнућа ученика која је стална и која се 

усавршава. Већина наставника је коментарисала процедуре као добре и 

прецизне, али су нагласили да је још увијек недовољно развијена свијест 

ученика и родитеља о овом послу. Један од закључака јесте да се све 

процедуре већ потврђују и да ће обавезујућа мала матура у школској 2020/21. 

години бити објективна али да ће у већим градовима Републике Српске 

постигнуће ученика имати утицај на упис, док у мањим срединама то неће 

бити случај. 

 

 

Тема Популациона обука у школама Републике Српске препозната као важна, 

али су наставници мишљења да је о овом потребно говорити више и снажније, 

те су предлагали и одређене мјере у виду формирања мањих тимова који би 

вршили обуке по школама широм Републике Српске. Упитнике које је 

формулисао Центар за демографска истраживања су попунили према 

предложеној динамици.  

 

Школе које су биле домаћини савјетовања су припремиле све материјално-

техничке услове за несметано одвијање групног савјетодавно-инструктивног 

рада, премда је закључак и препорука да се у Бањој Луци савјетовање 

организује у више мањих група и већим и угоднијим просторима ( амфитеатри 

и климатизоване просторије). Даље, због промјене локације извођења 

савјетовања наставници из регије Бања Лука су одлазили у школу-домаћин 

која је на сајту РПЗ-а, а заправо је дошло до пормјене која није учињена и на 

сајту. Такође је важно напоменути да су у Бијељини и Требињу прву групу 

позваних наставника чинили наставници из удаљенијих мјеста, па је одзив на 

савјетовање мањи јер је термин извођења неприкладан. 

Под тачком разно наставнци су коментарисали актуелности у својим 

школама, предлагали и иницирали питање смањења норме, те увођење 

посебног часа за активности предвиђене Пројектом Читалићи. 

 

 Наставници су савјетовање оцијенили потребним и важним, а избор тема 

актуелним. 


