
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРВОГ ЦИКЛУСА 

 ЗА ШКОЛСКУ  2014/2015. ГОДИНУ 

 

                          
                  АКТИВНОСТИ 

Време 
реализаци
је 

 
  Носиоци  активности 

 

 
1. Усвајање  Годишњег  програма рада 

Стручног већа учитеља школе. 
2. Одређивање руководства Већа. 
3. Израда програма стручног  усавршавања 

чланова Већа. 
      4. Израда месечних оперативних планова   
васп.-обр. рада за октобар 
      5. Планирање допунске, додатне наставе и 
слободних активности 

6. Распоред писмених задатака и 
контролних вежби. 

7. Усвајање програма Наставе у природи. 
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- Чланови стручног већа 
- Школски педагог 
- Руководилац стручног 

већа Светлана  
Мићковић 

 
 

       1.Израда месечних оперативних планова   
васп.-обр. рада за новембар 
      2.Анализа иницијалног тестирања ученика. 

3.Организација  и реализација огледних и 
угледних часова, одређивање носиоца 
активности, динамика рада. 

       4.Идентификација ученика за ИО на нивоу 
Стручног већа. 
       5.Организовање активности у оквиру Дечије 
недеље. 
        6.Присуство састанку ДУК-а 
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- Чланови стручног већа 
- Руководилац стручног 

већа Светлана  

Мићковић 



1. Припрема низа задатака објективног типа за 
проверу ученичких знања и уједначавање 
критеријума оцењивања на нивоу 
разреда(критеријумски тест). 

2. Организација, реализација и анализа 
огледних и угледних часова (различити 
облици рада у настави). 

3. Планирање  прославе поводом 
новогодишњих празника. 

4. Организационе припреме за учешће у 
школској слави Свети Сава 

5. Израда месечног извештаја о раду Већа у 
току првог полугодишта. 

6. Израда планова за јануар и фебруар.7. 
7. Присуствовање  састанцима у ДУК-а 
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Изабрани носилац 
Председник  Стручног 
већа у сарадњи са 
школским педагогом и 
директором школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта. 

2. Учешће на Зимским сусретима учитеља. 
3. Анализа остварене сарадње са родитељима 

и њеног утицаја на резултате у васп.-обр. 
раду. 

4.  Организовање предавања за родитеље у 
другом полугодишту. 

5. Припрема, организација и реализација 
огледних и угледних часова. 

6. Образовни стандарди за први циклус – 
праћење и анализа. 

7. Израда планова за март. 
8. Планирање  прославе поводом 8.марта 
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Чланови стручног већа 
Педагог  

1. Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода. 

2. Израда оперативних планова за децембар. 
3. Анализа успешности реализације планираних 

активности за септембар и октобар. 
4. Праћење и стимулисање рада добрих 

ученика ,допунска настава за ученике који не 
постижу добре резултате. 

5. Округли сто:Размена искустава са члановима 
друштава Крагујевац и Топола 
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-Чланови Стручног већа 
-Руководилац 
-Педагог 
 



 
 

1. Размена искуства и сарадња наставника 
првог циклуса са наставницима другог 
циклуса. 

2. Израда планова за април. 
3. Упознавање са издавачким кућама, њиховим 

понудама и одабир уџбеника за наредну 
школску годину. 

4. Стручно предавање и разговор на тему по 
избору наставника првог циклуса. 

5. Планирање уређења и одржавање парцела у 
школском дворишту. 

6. Присуство састанцима ДУК-а 
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Чланови Стручног већа 
Изабрани носиоци и 
школски педагог 

 
1. Извештај о педагошко инструктивном  раду. 
2. Израда планова за мај и јун. 
3. Анализа успеха, владања  и  изостајања. 
4. Анализа реализације за ИО на нивоу  

Стручног већа. 
5. Анализа успешности реализације планираних 

активности. 
6. Планирање  изложбе дечјих радова поводом 

Васкрса 
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Чланови Стручног већа 
Школски педагог 

 
1.Анализа стручног усавршавања на нивоу Већа. 

      2.Извештаји о постигнутим успесима на               
спортским такмичењима.  
      3.Извештај о реализацији плана акције РП за 
школску 2014/2015.год. 
       4.Анализа реализације за ИО на нивоу Стручног 
већа. 
        5.Припрема низа задатака објективног типа за 
проверу знања ученика и уједначавање критеријума 
оцењивања на нивоу разреда(критеријумски тест) 
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Чланови Стручног већа 
Школски педагог 



1. Анализа успеха ученика на крају школске 
2014/2015.год. 

2. Извештај о раду Стручног већа у току 
школске 2014/2015. 

3. Израда планова за септембар. 
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Председник Стручног 
већа 
Чланови Стручног већа 
 

 

 


