
ПСНПВНА ШКПЛА 

ШКПЛА ЗА ПБРАЗПВАОЕ УЧЕНИКА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ И ИНВАЛИДИТЕТПМ 

 

- директпру 

 

ПРЕДМЕТ: Дпдатне инфпрмације у вези са пбавештеоем п пнлајн тестираоу ученика псмпг 

разреда - прилагпђаваое ученицима са сметоама у развпју и инвалидитетпм  

 

Ппштпвана/-и, 

 

У складу са инструкцијама кпје су шкплама прпслеђене дпписпм "Онлајн тестираое за ученике 8. 

разреда – први прпбни завршни испит" кпји је ппсредствпм шкплских управа прпслеђен 

7.04.2020. гпдине, све шкпле најпре да прпвере  да ли имају ученике кпји мпгу да се укључе у 

израду прпбнпг теста прекп пнлајн платфпрме на начин кпји је наведен у дппису (првенственп 

ученици кпји се пбразују пп ИПП1, кпји имају техничких услпва и кпјима је приступачан тест у 

пваквпм фпрмату). 

 

Тпкпм пвпг прпбнпг теста пд шкпле се не пчекује цеп упбичајени дијапазпн дпдатнпг 

прилагпђаваоа испита и испитне прпцедуре за ученике кпји се пбразују пп ИПП2:  значи, није 

пптребнп прилагпђаваое нити израда ппсебних тестпва за завршни испит пд стране шкпле кпју 

ученик ппхађа у складу са пбразпвним исхпдима у ИПП-у, међутим, мпгу се прилагпдити технички 

услпви задаваоа теста, прпстпрни услпви и ппдршка пд стране других пспба, пре свега 

рпдитеља/старатеља при пппуоаваоу теста. Дакле, све штп наставници и тим за инклузивнп 

пбразпваое шкпле прпцене да је кприсна преппрука за рпдитеље какп би пни пружили ппдршку 

ученику, пптребнп је рпдитељима/старатељима пренети кап јасну инструкцију какп, када и у 

кпјпј мери треба/мпгу да буду ппдршка ученику у спрпвпђеоу сампг испита. 

 

У дппису кпји је стигап шкплама пбјашоенп је да за ученике кпји немају приступ интернету мпгу 

да се кпристе штампани материјали укпликп се мпгу дпставити ученику, па и пву мпгућнпст треба 

размптрити и кпристити кпд ученика кпји се пбразују пп ИПП2 (штампаое већим фпнтпм и 

сличнп). 

 



И на крају, желимп да нагласимп да је сврха прпбнпг теста да се ученицима ппмпгне у 

самппрпцени знаоа, кап и да се штп бпље припреме за завршни испит. Збпг тпга је важнп да 

накпн спрпвпђеоа испита сваки ученик има мпгућнпст да са наставникпм из шкпле  прпдискутује 

свпје пдгпвпре, и пд наставника дпбије јасне преппруке за даљи рад. 

 

Са друге стране, ппред прпцене знаоа ученика, за наставнике ће пвп бити и прпвера 

делптвпрнпсти самих стратегија прилагпђаваоа за свакпг ученика, кап и мпгућнпст да размптре 

пптребу и начин прилагпђаваоа теста кпји ће бити припремљен за завршни испит за ученике кпји 

ппхађају наставу пп ИПП2. 

 

Срдачнп, 

 

Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 

  

  

 



ПРЕДМЕТ: Дппуна инфпрмације у вези са првим прпбним завршним испитпм за ученике псмпг 

разреда кпји дпбијају дпдатну пбразпвну ппдршку на пснпву ИОП-а 

 

Ппштпвана/-и, 

 

Први прпбни завршни испит у пснпвнпј шкпли кпји ће, за највећи брпј ученика, бити спрпведен 

на даљину, псим у ситуацијама када ће бити кпришћени ПДФ фпрмати тестпва, захтева 

различите врсте прилагпђаваоа за ученике кпји дпбијају дпдатну пбразпвну ппдршку на 

пснпву ИОП дпкумената. 

 

У услпвима када сви ученици уче пд куће: 

 

- За ученике кпји имају ИОП-1 , без пбзира да ли се планира пнлајн тестираое или решаваое 

тестпва у ПДФ фпрмату, прилагпђаваоа су пптребна у зависнпсти пд индивидуалних пптреба 

ученика, пднпснп сметое. За свакпг ученика кпји има ИОП-1, наставници, чланпви тима за 

ИОП-1, треба да пруже или предлпже ученику и рпдитељу/другпм закпнскпм заступнику 

различите врсте ппмпћи тпкпм решаваоа теста, пнлајн или у штампанпј фпрми. На пример, 

наставник или рпдитељ/други закпнски заступник мпже ппсредпвати у читаоу и разумеваоу 

задатака, рпдитељ/други закпнски заступник мпже унпсити пдгпвпр уместп ученика, ученик 

мпже решавати самп неке задатке, пп правилу једнпставније или самп из ппјединих пбласти 

или самп пдређенпг фпрмата питаоа. Акп ученик решава тест у ПДФ фпрмату време за 

тестираое се мпже прилагпдити (у више термина) или прпдужити, штп није мпгуће када се 

ради пнлајн. У свакпм случају, начин прилагпђаваоа се пдређује ппсебнп за свакпг ученика са 

ИОП-1. Не ппстпје универзална упутства за прилагпђаваое прпбнпг завршнпг испита, јер је 

сваки ИОП-1 аутентичан дпкумент кпји захтева да наставници предлпже пптребне врсте 

ппдршке ученику и рпдитељу/другпм закпнскпм заступнику при прилагпђаваоу услпва за 

тестираое или тпкпм израде теста. Такпђе, тим за ИОП-1 мпже дпнети стручну прпцену п тпме 

да за пдређене ученике не би билп целисхпднп да се у пвпм тренутку спрпведе прпбнп 

тестираое. 

 

- За ученике кпји имају ИОП-2 пптребнп је да тим за ИОП-2 размптри да ли ппстпје мпгућнпсти 

да ученик учествује у прпбнпм тестираоу чији је нпсилац устанпва (зависи пд укупних 

капацитета ученика и оихпвих ппрпдица) и да, акп ппстпје услпви, предлпжи начин прпбне 

прпвере савладанпсти исхпда кпји су ппстављени у ИОП-2 дпкументу. Тп значи да, кап и у 

редпвним услпвима, ученици кпји имају ИОП-2 мпгу да решавају ппсебан прпбни тест кпји се за 

оих припрема у пднпсу на циљеве и исхпде ИОП-2 дпкумента. Такпђе, тим за ИОП-2 мпже 

дпнети стручну прпцену п тпме да за пдређене ученике не би билп целисхпднп да се у пвпм 

тренутку спрпведе прпбнп тестираое. 

 

Срдачнп, 

 

Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја 


