
 
РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ (ВЕЋА, АКТИВИ, ТИМОВИ) 

за период од 1. до 9. фебруара 2018. године 
 
 

датум стручни орган школе; учесници 
носиоци 

активности 
/реализатори 

време 
одржавања  

1.02.2018. 
(четвртак) 

Одељењска већа 
- утврђивање успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта школске 2017/2018. године 
- реализација наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2017/2018. године 
- текућа питања 

директор 
одељ. старешине 

чланови већа 
09:00 – 10:00 

Наставничко веће 
- анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

школске 2017/2018. године 
- реализација наставног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2017/2018. године (редовна, додатна, 
допунска, изборна настава и слободне активности) 

- тежишни задаци школе у наредном периоду 
- текућа питања 

директор 
чланови већа 10:15 – 11:00 

Педагошко-административни послови 
- евиденција документације: матичних књига и ђачких 

књижица, дневника образовно – васпитног рада и дневника 
осталих облика рада 

 
         директор 

педагог 
одељ. старешине 

 

11:15 – 15:00 

 
2.02.2018. 

(петак) 

Родитељски састанци 
- саопштавање успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта школске 2017/2018. године 
- изјашњавање родитеља о учешћу у донацији - Ученички динар 

одељ. старешине 09:00 – 12:00 

5.02.2018. 
(понедељак) 

Стручно веће за разредну наставу 
Стручно веће друштвене групе предмета 
Стручно веће природне групе предмета 
Стручно веће уметности и вештина 
Стручно веће за припремни предшколски програм 

руководиоци већа 
чланови већа 08:30 – 09:45 

Стручни активи и тимови 
- анализа рада стручних тимова и актива и израда извештаја о 

реализацији активности у првом полугодишту школске 
2017/2018. године 

председник 
(координатори) 

   чланови актива  
10:00 – 11:30 

6.02.2018. 
(уторак) 

Стручни тим за инклузију и тимови за додатну подршку 
ученицима по ИОП-у 
- анализа остварености ИОП - а 
- израда нових и ревизија постојећих планова 

председник 
(координатор) 

 чланови тимова 
09:00 – 10:00 

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и 
васпитача 
- Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге 

сметње - стратегије 

аутори семинара 
учесници 10:30 – 17:30 

Наставници, стручни сарадници и васпитачи који не учествују на 
семинару  
- израда педагошке документације  
- лично стручно усавршавање 
- ангажовање по налогу директора 

директор 
наставници 10:00 – 11:30 
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7.02.2018. 
(среда) 

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и 
васпитача 
- Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге 

сметње - стратегије 

аутори семинара 
учесници 08:30 – 15:00 

Наставници, стручни сарадници и васпитачи који не учествују на 
семинару  
- израда педагошке документације  
- лично стручно усавршавање 
- ангажовање по налогу директора 

директор 
наставници 08:30 – 11:30 

8.02.2018. 
(четвртак) 

Стручно усавршавање у оквиру Наставничког већа 
- Интервенција у случају насиља и поступање у кризним 

ситуацијама - анализа случајева насиља и ефеката предузетих 
мера; дискусија 

директор 
С. Живковић 
чланови већа 

09:00 – 09:45 

- Час одељењског старешине – презентација са семинара, 
анализа; дискусија 

директор 
Г. Станковић 
чланови већa 

10:15 – 10:50 

- Презентација обуке програма сталног стручног 
оспособљавања „Обука за примену нових програмских 
садржаја из предмета Физичко и здравствено васпитање“ од 
16.09.2017. године одржане у Бору (Александар Динић, 
руководилац Стручног већа уметности и вештина) 

директор 
А. Динић 

чланови већa 
11:00 – 11:30 

9.02.2018. 
(петак) 

Наставничко веће 
- реализација програма и планова рада стручних већа, 

тимова и актива током првог полугодишта школске 
2017/2018. године 

- извештај о процесу самовредновања у школској 
2017/2018. години 

- упознавање са законским одредбама у оквиру васпитно – 
дисциплинске одговорности ученика и сталног стручног 
усавршавања запослених у образовању 

- текућа питања 

директор 
секретар 

чланови већа 
09:00 – 09:45 

Стручно усавршавање у оквиру стручних тимова, већа и актива председни 
(координатори) 
чланови актива 

10:00 – 11:30 

 
НАПОМЕНА: Наведене извештаје доставити према предвиђеној динамици 

 

                                                                                                                                               Директор школе 
                                                                                                                                       _______________________ 
                                                                                                                                            Александар Влаховић 
 

 

Р.Б. ИЗВЕШТАЈ РОК ЗА ДОСТАВУ НАЧИН ДОСТАВЕ 

1. Реализација ИОП-а (према утврђеном обрасцу) 6.02.2018. године 
стручни сарадник-педагог писани извештај 

2. 
Акционипланови и програми рада стручних већа, 
тимова и актива  

8.02.2018. године 
директор електронски 

3. Реализација Оперативних планова рада (допунска 
настава, додатни рад, слободне активности) 

8.02.2018. године 
директор електронски 
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