
 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ 

ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

 

 

Драге колегинице и колеге, 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања поставиће на свој сајт   

информације које треба да помогну школама у поступку прилагођавања завршног 

испита. Сматрамо да би у оквиру тога било посебно драгоцено поставити примере 

добре праксе прилагођавања завршног испита.  

У току протекле три године у пуно ситуација је постојала потреба за прилагођавањем 

завршног испита. Сигурно је да су многа од тих прилагођавања била успешна и да могу 

да послуже као користан, инструктиван материјал за друге школе и колеге који ће се 

убудуће сретати са сличним ситуацијама. Зато вас молимо да опишете примере добре 

праксе прилагођавања завршног испита које сте ви имали у пракси и за које 

сматрате да су били успешни. 

 

Ваш приказ примера добре праксе прилагођавања завршног испита треба да садржи:  

 

– кратак опис ученика и битних сегмената из његовог живота који су значајни за 

његово образовање; 

– кратак опис тока образовања (школа коју је похађао, врста и степен 

прилагођавања током школовања…); 

– опис активности и шта је школа предузела пре завршног испита; 

– како је ученик припреман за завршни испит и план прилагођавања испита; 

– примери задатака (српски језик, математика или оба); 

– како је протекао испит и остварени резултати; 

– препреке које су се јављале током припреме и извођења завршног испита и како 

сте их превазилазили; 

– ко је све учествовао из школе и/или ван школе  у припремама и извођењу 

завршног испита и на који начин; 

– уколико знате, где је ученик наставио школовање и како је уписан (у редовној 

процедури или преко Окружне уписне комисије). 

 

Важна напомена: Потребно је да пример добре праксе буде приказан као 

„студија случаја“ , без откривања идентитета ученика. 

 

Такође вам достављамо и пример добре праксе прилагођавања завршног испита из 

Основне школе „Бата Булић“, Петровац на Млави (ауторка Милена Васић, педагог), 

који вам може користити као модел или инспирација. 

 

Приказ који шаљете треба да има назначене кључне поднаслове  и да не прелази једну 

страницу текста куцаног у  фонту Timеs New Romаn 12. Прилагођене примере тестова 

шаљите као посебан прилог. 

Основни текст именујте: ZI_primer_naziv skole_mesto_godina 

Примере тестова именујте: ZI_prilagodjeni test_nastavni predmet_naziv skole_mesto 

Примере добре праксе треба послати на адресе: 

Катарини Глишић на  kglisic@ceo.gov.rs и Милени Јеротијевић на  

milena.jerotijevic@gmail.com . 
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