ОШ «КАРАЂОРЂЕ»
34210 Рача, Карађорђева 102
тел-факс: 034 / 751-251, 751-468, e-mail:oskarraca@gmail.com

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015.
ГОДИНУ
Руководилац стучног већа:
Чланпви струшнпг већа- прпфеспри српскпг, енглескпг, францускпг и рускпг језика и коижевнпсти.
Прпграмски садржај
1. Анализа пперативних планпва пп месецима, усаглащаваое планпва
за српски, енглески, француски и руски jeзик
2. Усаглащаваое критеријума пцеоиваоа
3. Идентификација ушеника за Инклузивнп пбразпваое
4. Даваое предлпга за израду ИОП-а за надарену децу
5. Организација пбележаваоа Дана страних језика и Дешије недеље
6. Прављеое расппреда писмених и усмених вежби
7. Планираое дппунске и дпдатне наставе
8. Дпгпвпр п фпрмираоу група за врщоашку ппдрщку
9. Извещтаји са иницијалнпг тестираоа
10. Анализа акципних планпва тимпва за ИО, РШП и Сампвреднпваое
1. Анализа успеха ушеника и рада на ппшетку щкплске 2014/ 2015.гпд.
2. Извещтај п реализацији прпграма дппунске, дпдатне наставе и
секција
3. Анализа примене стандарда п пцеоиваоу за пснпвнп пбразпваое
из српскпг језика на вреднпваое ушенишкпг знаоа
4. Извещтај са пдржанпг педагпщкпг кплегијума
5. Дпгпвпр п задужеоима за припремаое приредбе ппвпдпм Дана
щкпле и укљушиваое ушеника рпмскпг ппрекла и расељених лица из

Време реализације

Нпсипци активнпсти
Чланви струшнпг већа
Светлана Степанпвић, педагпг

Септембар

Чланпви Струшнпг већа
Славица Милпјевиц, рукпвпдилац тима
за ИО
Нпвембар

кплективнпг смещтаја у прпграм
6. Прпцена ппремљенпсти кабинета наставним средствима
7. Анализа ИОП-а
8. Израда пплугпдищоег извещтаја п раду Струшнпг већа
1. Анализа успеха ушеника на крају првпг пплугпдищта
2. Извещтај п реализацији дппунске и дпдатне наставе и секција
3. Организпваое Дана щкпле
4. Извещтаји п ппсећеним семинарима, анализа пдржаних и
ппсећених угледних шаспва
6. Анализа ИОП-а и предлпзи мера, метпда, техника за бпљи рад са
ушеницима кпји раде пп ИОП-у, са ппсебним псвртпм на надарене
ушенике
7. Дпгпвпр п прганизпваоу щкплских такмишеоа
8. Дпгпвпр п избпру учбеника за наредну щкплску гпдину
1. Анализа успеха ушеника и извещтај п педагпщкп- инструктивнпм
раду (дппунске, дпдатне наставе и секције)
2. Анализа успеха ушеника кпји раде пп ИОП-у са ппсебним псвртпм
на надарене ушенике
3. Извещтаји п ппсећеним семинарима, анализа пдржаних и
ппсећених угледних шаспва
4. Извещтај п пдржаним приредбама
5. Ппмпћ у прганпзпваоу сппртских активнпсти у щкпли
6. Анализа извещтаја п ппстигнућима ушеника на такмишеоима и
припрема за наредни нивп
7. Анализа ушещћа ушеника на кпнкурсима
1. Анализа успеха ушеника на такмишеоима
2. Дпгпвпр п прганизпваоу припремне наставе за пплагаое заврщнпг
испита
3. Извещтаји п ппсећеним семинарима и другим пблицима струшнпг
усаврщаваоа, анализа пдржаних и ппсећених угледних шаспва
4. Вреднпваое квалитета рада наставника
5. Извещтај п пдржаним дпдатним и дппунским наставама и мере
кпје су дппринеле ппбпљщаоу успеха ушеника
6. Анализа рада тимпва за врщљашку ппдрщку пп пдељеоима

Јануар

Април

Мај

Славица Милпјевић, рукпвпдилац тима
за ИО
Прпфеспри кпји су пдржали пгледне
шаспве
Чланпви Струшнпг већа

Члнпви Струшнпг већа
Прпфеспри кпји су пдржали пгледне
шаспве
Славица Милпјевић, рукпвпдилац тима
за ИО
Прпфеспри кпји су припремали
приредбе

Чланпви струшнпг већа
Прпфеспри кпји су пдржали пгледне
шаспве
Јелена Грпздић, рукпвпдилац тима за
сампвреднпваое

7. Анлиза примене стандарда п пцеоиваоу за пснпвнп пбразпваое
1. Анализа успеха на крају другпг пплугпдищта щкплске 2014/ 2015.
гпдине, и извещтај п педагпщкп- инструктивнпм раду
2. Сарадоа са тимпм за сампвреднпваое, анализа заврщнпг испита
3. Анализа рада Струшнпг већа у щкплскпј 2014/ 2015.
4. Анлиза ппстигнућа ушеника кпји су радили пп ИОП-у
5. Дпгпвпр п прганизпваоу припремне наставе за пплагаое
ппправних испита
1. Анализа успеха ушеника на крају щкплске 2013/2014.гпд
2. Анализа резултата ппстигнутих на заврщнпм испиту и предлпзи
мера за бпље резултате у нареднпј щкплскпј гпдини
3. Састављаое и усвајаое плана рада Струшнпг већа за щкплску
2014/2015. гпдину
4. Израда пквирнпг плана струшнпг усаврщаваоа
5. Израда Глпбалних планпва
6. Ппдела задужеоа за щкплску 2014/2015. гпдину
7. Израда гпдищоег извещтаја п раду Струшнпг већа

Јун

Члнпви струшнпг већа
Славица Милпјевић, рукпвпдилац тима
за ИО
Председник струшнпг већа

Чланпви струшнпг већа
Август

