
ШС/К (додатак) 

НАСТАВА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 
1. Назив школе   ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

 

             
 

2. Матични број јединственог регистра             
     Матични број 

 

3. Редни број јединице у саставу             
                     ЈУС 

 

4. Општина  Место             
            Општина 

 
Овај лист попуњавају само оне школе, у којима се, било у целој школи или само у неким одељењима, настава 
изводи на неком од језика и писама националних мањина. Ако се у једној школи настава изводи на више 
наставних језика, за сваки од језика попунити посебан лист. Ако се у целој школи настава изводи на језику и 
писму националних мањина, подаци дати на овом листу биће једнаки подацима датим у основном упитнику 
(ШС/К). У случају да се настава изводи на српском језику, а само у неким одељењима на језику и писму 
националних мањина, само за та одељења испуњава се овај лист, а сви подаци о одељењима у којима се настава 
изводи на језицима националних мањина морају бити укључени и приказани у основном обрасцу. 
 
 
 
 
22. Језик на коме се изводи настава (заокружити један одговор) 

      
02 - Албански 08 - Македонски 14 - Словачки    
03 - Босански 09 - Немачки 15 - Словеначки    
04 - Бугарски 10 - Ромски 16 - Хрватски    
05 - Буњевачки 11 - Румунски 17 - Црногорски    
06 - Влашки 12 - Руски 18 - Остали језици      
07 - Мађарски 13 - Русински     
 
 
 
 
23. Ученици према разреду, полу и успеху 

Разред Одељење 
Ученици Завршили разред 

свега ученице свега ученице 

а 1 2 3 4 5 

I      

II      

III      

IV      

Укупно      

 
 
 
 
24. Наставници који предају на језику националне мањине према полу и дужини радног времена 

 

 Укупно 
Са пуним 
радним 

временом 

Са краћим од пуног радног времена Са радним 
временом 
дужим од 
пуног – до 

130% 

до 25% до 50% до 75% до 99% 

а б 1 2 3 4 5 6 7 

Наставници свега        

жене        

 
Уколико један наставник предаје у одељењима са различитим наставним језицима, приказати га код сваког наставног 
језика где одржава наставу. 


