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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015 ГОДИНУ 

 

 

 
 

Прпграмски садржај Време реализације  Нпсипци активнпсти 

1. Разматраое акципнпг плана РШП за щкплску 2014/ 2015 
2. Разматраое акципнпг плана тима за сампвреднпваое 
3. Разматраое акципнпг плана тима за ИОП за щкплску 2014/ 2015 
4. Дппуна пквирнпг плана рада струшнпг већа 
5,Анализа заврщнпг теста(кпмбинпванпг) . 
6. Израда пквирнпг плана струшнпг усаврщаваоа 
7. Ппдела задужеоа за наредну гпдину 
8. Израда Глпбалних планпва 
 

Август  

Чланпви струшнпг већа 
 

1. Анализа пперативних планпва пп месецима 
2. Усаглащаваое критеријума пцеоиваоа 
 
3. Идентификација ушеника за Инклузивнп пбразпваое 

Септембар  

Чланви струшнпг већа 
Светлана Степанпвић, педагпг 
 



4. Даваое предлпга за израду ИОП-а за надарену децу 
5. Планираое дппунске и дпдатне наставе 
 
 

1. Анализа успеха ушеника и рада на ппшетку щкплске 2013./ 2014. 
2. Анализа примене стандарда п пцеоиваоу за пснпвнп пбразпваое 
3. извещтај са пдржанпг педагпщкпг кплегијума 
4. Анализа иницијалних тестпва  и предлпзи мера за бпље резултате 
на заврщнпм испиту  
7. Прпцена ппремљенпсти кабинета наставним средствима 
 
 

Нпвембар  

Чланпви струшнпг већа 
 

1. Анализа успеха на крају првпг пплугпдищта 
2. Извещтај п реализацији дппунске и дпдатне наставе и секција 
3. Анализа пдржаних и ппсећених пгледних шаспва  
4. Извещтаји п ппсећеним семинарима 
5. Анализа ИОП-аи предлпзи мера, метпда, техника за бпљи рад са 
ушеницима кпји рад пп ИОП-у, са ппсебним псвртпм на надарене 
ушенике 
6. Дпгпвпр п прганизпваоу щкплских такмишеоа 
7. Дпгпвпр п избпру учбеника за наредну щкплску гпдину 
 
 
 

Јануар  

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

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. Анализа пгледних шаспва 
4. Анализа извещтаја п ппстигнућима ушеника на такмишеоима и 
припрема за наредни нивп 
 
 

Април 

Члнпви Струшнпг већа 
Прпфеспри кпји су пдржали пгледне 
шаспве 
 

1. Анализа успеха ушеника на такмишеоима Мај Чланпви струшнпг већа 



2. Организпваое пплагаоа Заврщнпг испита 
3. Анализа пгледних шаспва и струшнпг усаврщаваоа на нивпу 
Струшнпг већа 
 
4. Извещтај п пдржаним дпдатним и дппунским наставама и мере 
кпје су дппринеле ппбпљщаоу успеха ушеника 
5. Анaлиза примене стандарда п пцеоиваоу за пснпвнп пбразпваое 

Прпфеспри кпји су пдржали пгледне 
шаспве 
 
 

1. Анализа успеха на крају щкплске2013./ 2014. гпдине, и извещтај п 
педагпщкп- инструктивнпм раду 
2,Анализа гпдищоих тестпва  
3. Анализа рада Струшнпг већа у щкплскпј 2013./ 2014. 
4. Анлиза ппстигнућа ушеника кпји су радили пп ИОП-у 
5. Дпгпвпр п прганизпваоу припремне наставе за пплагаое 
ппправних испита 
6.Израда пквирнпг плана рада струшнпг већа за следећу гпдину 
 

Јун  

Члнпви струшнпг већа 
 
Председник струшнпг већа 
 

1. Анализа дпсадащоег рада већа 
2. Анализа акципних планпва тимпва за ИО, РШП и Сампвреднпваое 
3. Састављаое плана рада Струшнпг већа за наредну гпдину 
4 
 

Август Чланпви струшнпг већа 

 


