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ЈУ ОШ „Ђура Јакшиħ“  

Бања Лука  

 

Број: 70/2020 

Датум:03.02.2020 

 

На основу члана 139. Закон о основном васпитању и образовању („Службени гласник 

РС“ број: 44/17, 31/18 и 84/19), те на основу члана 108. став (1)  Статута ЈУ ОШ „Ђура 

Јакшић“ Бања Лука, број: 285/18, директор школе доноси: 

 

 

ПЛАН 

ПРИЛАГОЋАВАЊА НОВИХ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

  

Опште одредбе 

 

Циљ доношења Плана прилагођавања нових ученика у школи је да се ученици у што 

краћем временском периоду адаптирају на нову средини, те да се смањи стрес који је 

саставни дио промјена као што су полазак у школу или долазак у нову школску 

средине. На овај начин школа показује да је ученик постао дио колектива и да су сви 

спремни да му помогну да се прилагоди и да му пруже подршку у периоду адаптације. 

 

План прилагођавања нових ученика у школи обухвата:  

 

1. Активности усмјерене на ученике првих разреда и 

2. Активности усмјерене на ученике који долазе из других школа. 

 

 

1. Активности усмјерене на ученике првих разреда 

 

Евиденција дјеце за упис у први разред обавља се крајем марта или почетком априла.  

Приликом евиденције родитељи достављају извод из матичне књиге рођених и потврду 

о мјесту пребивалишта дјетета. 

Иницијални разговор са родитељима и учеником обављају стручни сарадници педагог 

и/или психолог школе, те родитељу даје смјернице за обављање љекарског прегледа 

ученика и договарају  термин индивидуалног тестирања ученика. 

Индивидуално тестирање ученика подразумијева процјену зрелости дјетета за полазак 

у школу, а обављају га педагог и психолог примјеном одговарајуħих инструмената 

након чега се обавља разговор са родитељима и дају препоруке. 

На почетку школске године организује се свечани пријем првака када се ученици и 

родитељи упознају са будуħим учитељима који им дају смјернице за даљи рад. 
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У првом полугодишту за ученике првог разреда је важно да упознају вршњаке, 

просторије школе, као и основна правила рада и понашања у школи. 

У сарадњи са учитељима континуирано се прати степен прилагођавања и напредовање 

ученика, те подузимају потребне мјере подршке. 

Уколико се при упису у школу уоче сметње у развоју дјетета врши се опсервација 

дјетета најмање три мјесеца, а најдуже шест мјесеци. 

Стручну помоħ у оквиру опсервационог периода пружа стручна служба школе и у 

највеħој могуħој мјери консултује стручна лица из других установа, а по потреби тражи 

мишљење стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце са сметњама у 

психофизичком развоју. 

 

2. Активности усмјерене на ученике који долазе из других школа 

 

Иницијални контакт са ученицима који долазе из других школа и њиховим родитељима 

остварују секретар, педагог или психолог школе. 

Ученик се уписује у школу на основу преводнице, а захтјев за преводницу школи из 

које ученик долази шаље секретар школе. 

У циљу континуираног праħења напредовања ученика и обезбјеђивања адекватне 

подршке ученику из школе из које ученик долази потражује се ученички досије, 

односно васпитно-образовни картон ученика. 

Стручни сарадници школе прикупљају основне информације о ученицима, те их 

упознају са организацијом рада у школи, одјељењским старјешином и одјељењем у 

којем ће похађати наставу у даљем школовању. 

Одјељењски старјешина бира једног ученика, на добровољној основи, који ће бити 

додатна помоћ и подршка  новом ученику у периоду адаптације.  

У сарадњи са одјељењским старјешинама континуирано се прати степен прилагођавања 

и напредовање ученика, те подузимају потребне мјере подршке. 

 

 

Завршне одредбе 

 

Овај План ступа на снагу даном објављивања на огласној табли школе. 

 

 

 

 

 

 

 

               Директор школе 

         _____________________ 

                                                                                                                     /Дарко Томић/ 

    


