
 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ

Назив школе: ОШ “Лаза К. Лазаревић

Место, општина: Шабац, Шабац

Школска управа: Ваљево 

Опис

Да се припремим  и упишем

 

Кључне речи: основна школа

Контекст 

 

Формирање збирке задатака

пробног и  правог завршног испита

 

Опис добре праксе 

 

Објављивање збирки задатака

ученике осмог разреда, подстакло

предложим израду сличне збирке

према упутствима која сам 

прихватио идеју. 

Психолог и ја смо сугерисале

језика буде око двадесетак, из

по десет. Колеге, предметни

педагошко-психолошком службом

збирку смо штампали за ученика

подршку наставника вежбао

оца. 

 

ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА

Лазаревић” Мирјана  Вилотић, педагог 

Јелица Јеремић, психолог 

Сања  Павковић Дошен, професорка

српског језика 

Јелена Деспотовић, професорка

српског језика 

Маријана Радаковић, професорка

биологије и хемије 

Владимир Милошевић, професор

математике 

Наташа Поповић, професорка

географије 

Милорад Илић, професор физике

Милан Антић, професор историје

Шабац  

 

Опис примера добре праксе ИО 

упишем средњу школу 

школа, интелектуалне тешкоће, завршни испит

задатака за припрему завршног испита, реализација

испита. 

задатака као помоћ у припреми завршног испита

подстакло ме је да за ученика који се образује

збирке. Тражила сам од предметних наставника

 им дала, направе задатке за збирку. ИОП

сугерисале колегама да број задатака из математике

из историје, географије, биологије, физике

предметни наставници, су сарађивали међусобно

службом, као и са родитељима ученика. Припремљену

ученика. На часовима редовне наставе ученик

вежбао решавање задатака. Код куће је имао подршку

АУТОРКАМА 

професорка 

професорка 

професорка 

професор 

професорка 

физике 

историје 

испит 

реализација 

испита за 

образује по ИОП-у 

наставника да, 

ИОП тим је 

 и српског 

физике и хемије 

међусобно и са 

Припремљену 

ученик је уз 

подршку од 



 

 

Поводом пробног испита, припремили

Тестови су по својој форми

веродостојна копија тестова 

прегледаче, комисију, припремили

Резултат овог ангажовања је

бодова. Ученик је уписан у жељену

 

Напомена: Прилог овом раду

тест са завршног испита из српског

2. 

 

 

припремили смо тестове, као и за сам завршни

форми, изгледу, графичким решењима 

 које су решавали сви други ученици. За наставнике

припремили смо кључ, бодовну листу. 

је успешно положен завршни испит са више

жељену Средњу пољопривредну школу у Шапцу

раду су збирка за припрему за завршни испит, 

српског језика за ученика који се образује по

завршни испит. 

 прилично 

наставнике 

више од 30 

Шапцу. 

, као и 

по ИОП-у 


