
ОШ,,Жикица  Јовановић Шпанац“ 
Бела Црква 
 
На основу члана 102 Статута школе заказујем седнице СТРУЧНИХ 
ВЕЋА,ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА за УТОРАК, 
27.08.2019.године са почетком у 08.30 часова.Седница ће бити одржана у просторијама 
школе у Белој Цркви.За седницу предлажем следећи  
 
                              ДНЕВНИ РЕД: 
                                                                                                     
     ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
1.Организација припремне наставе и поправних испита 
2.Израда годишњих планова рада наставника 
3.Припремање планова и програма рада одељењских већа, стручних већа, разредног 
старешине 
4.Текућа питања 
 
    СТРУЧНА ВЕЋА 
          ДНЕВНИ РЕД –ПРЕМА ПЛАНУ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПРЕДМЕТА 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају шк. године 
2. Анализа резултата завршног испита 
3. Реализација Наставног плана и програма за шк. 2018/19. 
4. Припрема за почетак школске 2019/20.године 
5. Разматрање дела Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 
6. Текућа питања 
 

 
 
 
 
 
 
 
У Белој Цркви:                                                                                                                   Директор: 
19.08.2019.године 

                                                                                                             (Зоран Алексић) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају шк. године 
2.Анализа резултата завршног испита 
4. Реализација Наставног плана и програма за шк. 2014/15. 
5.Припрема за почетак школске 2015/16.године 
6.Разматрање дела Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. годину 
7.Текућа питања 

 
                            РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
 
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају шк. године 
 Обзиром да није било ученика који су полагали поправне испите успех 
и дисциплина ученика идентични су као на крају другог полугодишта.  
 
2.Анализа резултата завршног испита 
 
 
4. Реализација Наставног плана и програма за шк. 2017/18. 

-Све активности предвиђене наставним планом и програмом и 
Годишњим планом рада школе реализоване су у потпуности. 

 
 5. Припрема за почетак школске 2018/19.године 
 -Материјално-технички услови у потпуности су испуњени за успешан 
почетак нове школске године.Текуће одржавање објеката и школских 
дворишта спровођено је у континуитету. 
 -За време летњег распуста извршена је замена столарије на школском 
објекту у Завлаци као и молерско фарбарски радови у Завлаци и Мојковићу. 
 -На почетку школске године,у првој наставној недељи, разредне 
старешине свих разреда треба да изаберу представнике за Савет родитеља. 
 -У школској 2018/19.години имаћемо исти број одељења 21. 
 -Исправити недостатке у дневницима и матичним књигама. 
 -Урадити анекс Школског програма 
 
 
  



6. Разматрање дела Годишњег плана рада школе за школску 2018/19. 
годину 
 
 Годишњи план рада израђен је готово у потпуности и имали сте 
прилику да се упознате са садржајем.Уколико има сугестија још увек је 
могуће извршити одређене измене.  
 
 
-Подела предмета на разредна старешинства 
  
Бела Црква: 
1.разред- Марко Грујанић 
2.разред- Славица Алексић 
3.разред- Ана Алексић/ 
4.разред- Бранка Ранковић 
 
Ставе: 
1-4.разреда-Зоран Благојевић 
 
Врбић: 
1 - 3.разред- Бојана Ранковић/Вера Ивановић 
 
Завлака: 
1.разред- Славица Џагић 
2.разред- Миланака Јевтић 
3.разред- Славка Андрић 
4.разред- Момир Јаковљевић 
 
Горње Брезовице: 
1- 4.разред-Смиљана Благојевић 
 
Мојковић: 
1-4.разред-Славица Антонић 
 
 
Цветуља: 
1-4.разред-Бранко Ђукић 
 
 



Расподела у предметној настави у основи остаје иста. 
Изборни предмети.Уместо Грађанског васпитања у свим одељењима 

биће Веронаука.Информатика је у петом и шестом разреду и Свакодневни 
живот у прошлости 7 и 8.разред(Небојша Николић) 

 
 
Информатика: 
5,,6 -Александар Костић 
 
Свакодневни живот у прошлости: 
71-Небојша Николић 
81-Небојша Николић 
72-Небојша Николић 
82-Небојша Николић 
 
 
Наставници који немају потребну норму часова вршиће допуну норме 

кроз часове изборног предмета,кроз раду библиотеци и део норме имаће 
помоћник директора. 

 
 Библиотека: 
Зоран Мијић   5% 
Мирослав Радовановић  5% 
Љиљана Мијић   20% 
Синиша Грујић   20% 

 
 
7.Текућа питања 
 
 
 


