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ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Циљ:

 припрема ученика за полагање завршног испита ради бољих постигнућа ученика 
 благовремено информисање родитеља и ученика о активностима завршног испита
 психолошка припрема за завршни истит ради бољих постигнућа ученика
 упис ученика у  жељену средњу школу

Задаци Активности Носиоци 
активности

Време реализације 
и задужена особа

Начин праћења 
реализације

Спровођење иницијалног 
тестирања

Анализа 
иницијалног 
тестирања и 
предлози мера за 
боља постигнућа 
ученика 

Стручна већа,
наставници групе 
предмета 

Прво полугодиште 
школске године

Праћење ефеката 
предложених мера 

Израда задатака у складу са 
стандардима на часовима 
редовне, допунске и додатне 
наставе

Часови редовне, 
допунске и додатне 
наставе

Наставници свих 
предмета

Током школске 
године

Посета часовима, 
припреме наставника

Спровођење пробног  
тестирања

Анализа пробног 
тестирања и 
предлози мера за 
боља постигнућа 
ученика а

Координатор 
тестирања и 
наставници 
предмета 

Друго 
полугодиште 
школске године

Анализа ученичких 
постигнућа 

Реализација часа 
одељенског старешине

Часови посвећени 
психолошкој 
припреми ученика 
за завршни испит и 
значају редовног 
похаћања 
припремне наставе

одељенске 
старешине

Током школске 
године

Евиденција у 
дневницима 

образовно васпитног 
рада- ЧОС
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Припремна настава за све 
предмете са завршног  теста 

Спровођење 
припремне наставе  
за групу предмета са 
завршног теста 

Наставници за 
групу предмета са 
завршног теста

Друго 
полугодиште 
школске године

Анализа ученичких 
постигнућа 

Прилагођавање редовне, 
додатне и допунске наставе 
захтевима завршног испита, 
у складу са предложеним 
мерама након иницијалног, 
пробног тестирања и 
редовних провера

Часови редовне, 
допунске и додатне 
наставе

Наставници свих 
предмета

Током школске 
године

Посета часовима, 
припреме наставника

Спровођење завршног испита Спровођење и 
анализа резултата 
завршног испита 

Директор школе Према календару 
које прописује 
Министарство 
просвете

Резултати завршног 
испита

Обезбеђивање једнакости за 
сву децу

Израда Акционог 
плана за полагање 
завршног испита за 
ученике  којима је 
потребна додатна 
образовна подршка

Тим за пружање 
додатне подршке, 
наставници, 
стручни 
сарадници

Током године Записници са Тима за 
инклузију

Правовремено информисање 
о завршном испиту

Информисање 
ученика и родитеља 
о свим 
активностима у 
складу са 
календаром 
реализације 
завршног испита и 
активностима које 
организује школа

Директор школе Током године Сајт школе, писана 
обавештења 
родитељима, 
ученицима, 
евиденција у 
дневницима 
образовно васпитног 
рада- ЧОС и 
записници 
родитељских 
састанака


