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                                         Обавјештење за родитеље 

 

 

 

Поштовани родитељи,  

Желимо да с вама подијелимо све информације у вези са овогодишњим Екстерним 

вредновањем постигнућа ученика деветог разреда школске 2016/17. године. Екстерно 

вредновање ученичких постигнућа на крају основног васпитања и образовања, по 

завршетку деветог разреда, прописано је чланом 156. став 6 Закона о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 74/08, 71/09, 104/11 

и 33/14). Ово вредновање спроводи Републички педагошки завод у свим основним 

школама у Републици Српској. Ове године се екстерно вредновање спроводи 

експериментално. Циљ Екстерног вредновања је: утврдити ниво знања, умијећа и 

вјештина из предмета Српски језик и Математика којима су ученици овладали током 

основне школе; утврдити процедуре екстерног вредновања ученичких постигнућа низом 

задатака објективног типа; провјерити прихваћеност екстерног вредновања ученичких 

постигнућа од стране школа (наставника и ученика) и укупне јавности. Екстерно 

вредновање врши се два дана, 25. и 26. априла 2017. године. Првог дана биће тестирање из 

предмета Српски језик, а другог дана из предмета Математика. Вредновање почиње у 

10.00 часова и траје до 11.30 часова. Сви ученици рјешавају задатке у једној просторији 

(фискултурној сали) или у додатним учионичким просторима у складу са Упутством РПЗ-

а из Бањалуке и регионалне комисије. У једној клупи сједи по један ученик. Редни број 

клупе одговараће редном броју ученика са збирног списка, који ће вам бити доступан на 

сајту школе, огласној табли и вратима школе пет дана прије почетка Екстерног 

вредновања. 

Школска комисија ће објавити на огласној табли школе привремене резултате тестирања 

истог дана када је вредновање вршено. Ученик има право да изврши увид у начин 

бодовања. Уколико сматра да постоје грешке у бодовању његових задатака, ученик, 

односно родитељ, има право да уложи приговор на резултате, искључиво у писаној форми 

најкасније до 18 часова наредног дана. Писани приговор ученик подноси Школској 

комисији. Ако старатељ/родитељ ученика није задовољан, има право приговора 

Регионалној комисији, до сриједе, 03,05,2017,године до 1600 часова. Приговор 

регионалној комисији у писаној форми такође, се предаје школској комисији. Став 

Регионалне комисије је коначан и доставља се најкасније до 10.маја 2017. Године. 

Коначни резултати Екстерног вредновања објављују се на огласној табли школе. 

Напомињемо да у школи свакодневно предметни наставници са ученицима на часовима 



српског језика и математике раде задатке који ће бити на тестирању. (Збирке задатака за 

српски језик и математику налазе се на сајту Републичког педагошког завода 

http://www.rpz-rs.org/pisma/Zbirka_zadataka_EVUP_15-16_-_Matematika.pdf 

http://www.rpzrs.org/pisma/Zbirka_zadataka_EVUP_15-16_-_Srpski_jezik.pdf ) Такође, дајемо 

упутства нашим ђацима како бисмо их припремили за предстојеће тестирање. 

 

 

                                                                                            Директор  

                                                                                                       Зоран Смиљанић 


