
 

Тумачење за 

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за школску 2020/2021. годину, 22.06.2020. 

 

 

1. 

 

 

Члан 29 ЗОСШ: 

 

 

 

2. 

 

У случају наставе страних језика одељење се односи на број одељења/група формираних за 

часове у првом разреду, односно часове теорије од другог разреда у складу са пасусом који се 

у оквиру овог тумачења налази под тачком 4. 

 

 

3.  

 



Табела са стр. 6 Програма наставе и учења за гимназију, 2. јун 2020: 

 

За стране језике је предвиђена подела формираних одељења/група за ,,час вежби” од другог 

разреда, у складу са Програмом наставе и учења. У случају ,,часова теорије”, наставник има 

1 час недељно и ради са целим одељењем; у случају ,,часова вежби”  (које се у Плану наставе 

и учења воде као 0,5 часа), наставник сваке наизменичне недеље ради са пола 

одељења/групе. Другим речима, ако цело одељење/група има 20 ученика, наставник ће сваке 

недеље имати 1 час са целим одељењем/групом и 1 час са пола одељења/групе, тј. са 10 

ученика. Ово значи да одељење/групе има ,,час теорије” сваке недеље, а ”час вежби” сваке 

друге недеље. 

 

4.  

 

На овај начин се формирају одељења првог разреда када нема часова вежби, а од другог 

разреда ово важи за часове ,,теорије”. На часовима ,,вежби” се ово одељење/група (са часа 

теорије) дели на две подгрупе у складу са табелом на стр.6 Програма наставе и учења на 

коју нас упућује Стручно упутство о формирању одељења.  

 

5.  

 

Ово се односи на час теорије, одељење које учи исти језик на часу теорије не сме да се дели 

на два дела. Уколико нпр. 59 ученика једног смера учи немачки језик, 1 шпански, 16 руски, 8 

италијански и 38 француски, језици одељења би за часове у првом разреду, а касније часове 

теорије могли да буду формирани применом формуле из тачке 4 овог тумачења: 



- немачки (30) 

- немачки (29)-шпански 1 

- француски (22) – италијански (8) 

- француски (16) – руски (16) 

На овај начин формирана одељења се од другог разреда деле на часовима вежби. 

Група од 8 ученика за италијански језик треба да се споји са групом са другог смера како би 

могло да буде формирано одељење/група за час теорије. Уколико група за час теорије броји 

мање од 15 ученика школа поступа у складу са следећим делом упутства: 

6.  

 

 


