
 

План рада стручног већа наставника математике, информатике, техничког и 

информатичког образовања за школску  2014/2015.год. 

Назив теме Време реализације Носиоци  активности 

1.Усвајање извештаја о раду стручног већа у 
предходној школској години. 

2.Избор новог председника стручног већа 

3.Израда програма личног стручног усавршавања за 
све чланове већа, извештај предат педагогу школе. 

4.Израда годишњег програма рада стручног већа 

5.Израд плана и програма рада допунске, додатна и 
секције из математике, информатике и техничког и 

инф. образовања 

6.Сарадња на састављању писмених задатака 

7.Разматрање акционог плана РП, акционог плана 
самовредновања и акционог плана ИОП-а 

8.Учешће у изради годишњег програма рада школе 

9.Усклађивање критеријума оцењивања са 
образовним стандардима издатим од стране 

минисарства просвете 
 

Септембар 
Чланови стручног већа, 

Светлана Степановић- педагог 

 

1.Индентификација ученика на нивоу стручног већа 

за ИО 
2.Утврђивање облика педагошко-инструктивног рада 

3.Уједначавање критеријума оцењивања 

4.Допунска настава,  додатна настава и секције 
5.Рад са обдареним ученицима- додатна настава и 

слободне активности 

Октобар 
Чланови стручног већа, педагог 

 

1. Динамика и остварени облици  педагошко 

инструктивног рада- извештај о реализованим 
активностима и договор  о даљем раду 

2. Анализа одржаних и посећених огледних часова 

3. Анализа успеха и изостајања ученика 
 

Новембар 
Чланови стручног већа 

Наставници који су одржали огледне 

часове 

 

 



1. Анализа успеха на крају I полугодишта 
2. Праћење напредовање ученика 

3.Припрема ученика за такмичење 

4. Договор око припреме ученика за пријемни испит 
5. Припреме за „Мислишу“ 

6. Вредновање рада наставника 

7.Анализа ИОП-а на нивоу стручног већа 

Децембар 
Чланови стручног већа,  

Педагог, директор 

 

1. Извештај са семинара, презентовање стеченог 
знања 

2.Анализаб остварених облика усавршавања и 

договор  о примени у настави и презентовању другим 
колегама 

3.Вредновање рада наставника 

4. Реализовање презентација са темама посебних 

семинара 
5. Извештај о оствареним облицима педагошко – 

инструктивног рада 

6. Анализа одржаних и посећених огледних часова 

Фебруар 
Чланови стручног већа 
Светлана Степановић, педагог 

 

1. Анализа рада – извођење додатне и допунске 

наставе 

2. Организовање такмичења „Мислиша“, „Шта знаш 

о саобраћају“ и Научно – техничко стваралаштво 
3. Извештај о реализованим такмичењима 

4.Одабир уџбеника за наредну школску годину 

Март 

Чланови стручног већа 

 

1. Анализа одржаних и посећених огледних часова 
2. Извештај о педагошко – инструктивном раду 

3. Успех и изостајање ученика- анализа 

 

Април 

Чланови стручног већа, педагог 

 

1.Анализа стручног усавршавања на нивоу већа 
2.Анализа завршног  испита 

3.Анлиза постигнућа ученика који су радили по ИОП-

у 
4Анализа рада Стручног већа у школској 2014./ 2015. 

 

Јун 

Члнови стручног већа 

Славица Милојевић, Председник тима за ИО 
Председник стручног већа, педагог 

 

Извештај о раду Стручног већа у школској 2014/2015. 

год. 
Август 

Сви чланови стручног већа 
  

 

У Рачи :26. 08 .2014.год.  

Руководилац стручног већа: Владимир Живковић 


