
 

ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' ПЛАНДИШТЕ 

ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 60 

26360 ПЛАНДИШТЕ 

ТЕЛ: 013/861062 

Е-mail: skolaplandiste@gmail.com 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА 

УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

ШКОЛСКЕ 2021/22 ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

Пландиште, септембар 2022. године 

 



Током године одржавани су часови припремне наставе за ученике VIII 

разреда из математике,матерњег језика (српског, мађарског и румунског), 

биологије,хемије,физике,историје и географије. Одржан је следећи број 

припремних часова: 

Математика 

- СтошићДушко - 20 часова 

- Ружић Живан - 20 часова 

- Барна Хорват Ана - 20 часова 

- Јанчић Љубица – 20 часова 

- Гизешан Јон – 20 часова 

Српскијезик 

- Адриана Павков – 20 часова 

- Александра Нистор – 20 часова 

- Ивана Вицикнез – 20 часова 

Мађарски језик 

- Тамара Живојнов – 20 часова 

Румунски језик 

- Јонел Агадишан – 20 часова 

Биологија 

- Тања Гријаковић –10 

- Ана Барна Хорват-10 

- Драгуца Микша – 10 часова 

Физика 

- Живан Ружић- 5 



- Денис Пинку-2 

- Љубица Јанчић-6 

- Ева Гомбар Нермешан - 4 

Хемија 

- Ева Гомбар Нермешан - 10 

Историја 

- Весна Цеснак-3 

 

Географија 

- Аранка Бало -3 

 

Завршни испит је одржан од 27.06.-29.06.2022.године.  

На завршни испит од укупно 46 пријављена ученика изашло је 45 у 

јунском року , а 1 је требала да изађе  у августовском року, али се није 

појавила ни тада.  По измењеном програму ( ИОП2) полагала је 1 ученица. 

Од 45 ученика који су положили завршни испит, 45 је наставило даље 

школовање у средњој школи.  

Просечан број бодова за школски успех износио је 48,53, а просечан број 

бодова на завршном испиту( на сва три теста) 21,73, што у укупном збиру 

износи 70,27. Пошто је просек округа 72,05 закључујемо да се ове године 

налазимо нешто испод просека, што ћемо истражити у току следеће 

школске године.. 

 

 



 

Школски одбор је на седници одржаној __________________2022.године, 

усвојио Извештај о реализацији завршног испита за ученике осмог разреда за 

школску 2021/2022. годину. 

 

 

 

                                                               Председник Школског одбора 

 

                                                                        Зоран Ангеловски 

 

 

 


