
ОШ,,Жикица  Јовановић Шпанац“ 
Бела Црква 
 
 
На основу члана 102 Статута школе заказујем седнице СТРУЧНИХ 
ВЕЋА,ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за 
ЧЕТВРТАК,06.09.2018.године са почетком у 13.15 часова.Седница ће бити 
одржана у просторијама школе у Белој Цркви.За седницу предлажем следећи 
 
                               ДНЕВНИ РЕД: 
 
                   СТРУЧНА ВЕЋА 
 
      ДНЕВНИ РЕД –ПРЕМА ПЛАНУ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 
 
 
                                 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
                                                              ДНЕВНИ РЕД: 
1.Избор руководиоца одељењских већа; 
2.Разматрање и усвајање  годишњих планова рада (одељењских већа, разредних 
старешина); 
3.Усвајање задужења до 24 часа непосредног рада са ученицима и осталих активности у 
оквиру 40- часовне радне недеље; 
4.Доношење одлуке о извођењу допунске и додатна наставе са ученицима као и слободних 
активности-посете,излети,екскурзије 
5.Информисање о спровођењу анкете за изборне предмете 
6.Израда распореда часова редовне наставе и ваннаставних активности 
7.Усвајање распореда писмених задатака 
8.Договор о изради месечних планова 
9.Текућа питања 
 
                                    НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
                                                                     ДНЕВНИ РЕД: 
1.Разматрање извештаја о раду школе у претходној години                        Наставничко веће 
2.Разматрање Годишњег плана рада за шк. 2018/2019. годину                   Наставничко веће 
3. Организација допунске и додатне наставе                                                 Наставничко веће     
4. Верификација глобалних планова рада наставника                                   Директор 
5. Одлука о изборним предметима од I-VIII разреда                                     Директор, педагог 
6. Утврђивање распореда часова                                                                      Директор 
7. Договор око реализације екскурзије ученика VII и VIII разреда             Дир. и одељ.ст. 
8.Утврђивање програма стручног усавршавања                                             Наставничко веће 
9.Текућа питања                                                                                                  Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Белој Цркви:                                                                                               Директор: 
31.08.2018.године 
                                                                                                                   (Зоран Алексић) 



 
       ДНЕВНИ РЕД: 
 
Стручно веће разредне наставе 

Избор руководиоца Стручног већа 
Анализа оптерећености за извођење наставе 
Избор програма стручног усавршавања наставника 
Утврђивање критеријума оцењивања 
Рад на изради тематских паноа 
Пријем првака 
Организација јесењег кроса 
 
 
 

           Стручно веће друштвено-језичке групе предмета 
Усвајање плана рада Стручног већа 
Избор руководиоца Стручног већа 
Усвајање Извештаја о раду у претходној години 
Усаглашавње распореда контролних и писмених вежби из 
друштвено-језичке групе предмета 
Избор програма стручног усавршавања наставника друштвено-
језичке групе предмета 
Анализа нивоа опремљености за извођење наставе из друштвено-
језичке групе предмета 
Утврђивање критеријума оцењивања 
 
 
 
              Стручно  веће  природне  групе  предмета 
Усвајање плана рада Стручног већа 
Избор руководиоца Стручног већа 
Усаглашавње распореда контролних вежби предмета природних 
наука 
Избор програма стручног усавршавања наставник 
 
 
 
                       План рада Стручног већа уметности и вештина 
Усвајање плана рада Стручног већа 
Избор руководиоца Стручног већа 
Усаглашавње критеријума оцењивања  
Избор програма стручног усавршавања наставника 

 
 
 
 
 
 
 



                                         РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
 
 
                                                             НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
                                                                     ДНЕВНИ РЕД: 
1.Разматрање извештаја о раду школе у претходној години                        Наставничко веће 
2.Разматрање Годишњег плана рада за шк. 20013/2014. годину                Наставничко веће 
3. Организација допунске и додатне наставе                                                  Наставничко веће     
4. Верификација глобалних планова рада наставника                                   Директор 
5. Одлука о изборним предметима од I-VIII разреда                                     Директор, педагог 
6. Утврђивање распореда часова                                                                      Директор 
7. Договор око реализације екскурзије ученика VIII разреда             Директор и одељењске 
 старешине 
8.Утврђивање програма стручног усавршавања                                             Наставничко веће 
9.Текућа питања                                                                                                  Директор 
 
 

1.Разматрање извештаја о раду школе у претходној години    
   -Извештај је израђен по моделу и упутствима које смо добили од ШУ. 
Садржински  је сличан претходним верзијама.Покрива све битне 
сегменте рада школе. 
 
2.Разматрање Годишњег плана рада за шк. 20017/2018. годину    
Годишњи план рада предвидео је све активности које је потребно 
спровести у школској 2017/18.години.Састави комисија остали су 
непромењени у односу на прошлу годину само су нови чланови 
колектива заменули наставнике који више нису у радном односу у 
нашој школи.   
 
  3. Организација допунске и додатне наставе         
Допунска и додатна настава изводиће се из наставних предмета који су 
предвиђени правилником са утврђеним годишњим бројем часова.Та 
задужења налазе се у задужењима наставника у оквиру 24 и 40-то 
часовне радне недеље.  
 
 
4. Верификација глобалних планова рада наставника 
До данашње седнице сви наставници имали су обавезу да предају 
глобалне планове рада.Ако неко до сада није предао може након 
завршетка седнице планове предати педагогу. 
 
5. Одлука о изборним предметима од I-VIII разреда 
Анкете су спроведене још током претходне школске године.Остали су 
само ученици првих разреда. 
 
6. Утврђивање распореда часова  



Предлог распореда часова истакнут је на огласним таблама у Белој 
Цркви и Завлаци.Предлажем да се распоред часова усвоји у 
предложеном облику. 
 
7. Договор око реализације екскурзије ученика VII и VIII разреда 
У процедуру улазимо одмах након конституисања Савета 
родитеља.Вођа пута биће Момчило Грбић.Према правилнику о 
реализацији екскурзије ученици су у обавези да изврше здраввствени 
преглед када за то дође време како би добили сагласност лекара да су 
спремни за путовање.У потребну процедуру упутиће Вас секретар 
школе Иванка Илић. 
 
 
8.Утврђивање програма стручног усавршавања   
Ове школске године Годишњим планом рада предвиђено је стручно 
усавршавање унутар установе и кроз посете акредитованим 
семинарима.  
  
9.Текућа питања  
 -Попунити  прошлогодишње дневнике и матичне књиге 
 -Распоред дежурства наставника и организовати дежурство 
ученика 
 -Доставити имена нових чланова СР 
 -Извештај о раду директора 
  -Дечија штампа:ВИТЕЗ,ЗАБАВНИК 


