ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Ред.
број

Садржај рада

Време

1

-Школски календар за 2016/17. – организација
-Анализа плана и програма и уџбеника за нову школску годину
-Израда Годишњег плана рада по предметима
-Израда планова рада у допунској настави,слободним активностима,додатном раду
и другим облицима образовно-васпитног рада
-Организације излета и екскурзија

Август

2

Утврђивање планова рада и активности за први разред основног образовања и
васпитања у складу са посебним основама школског праграма за први разред

3

Организација такмичења ученика на свим нивоима

4

Разматрање проблема оптерећености ученика и равномерна расподела задатака у
оквиру наставе

5

Распоред писмених задатака, вежби, тестова и контролних задатака

6

Анализа и утврђивање успеха ученика у настави, допунском и додатном раду и
слободним активностима

7

Разматрање владања ученика и изрицање похвала, награда и васпитнодисциплинских мера

8

Организовање излета,посета, екскурзија, прослава друштвено-корисног рада

9

Септембар

Децембар-април

Обележавање Дана школе и Дана Св. Саве

Септембар и током
године
Септембар
I. II. III и.IV
класификациони
период
I. II. III и.IV
класификациони
период
Октобар, мај и јун
и по потреби током
године
Новембар, јануар

10

Планирање и организовање професионалне оријентације ученика у оквиру
појединих наставних области

11

Усклађивање рада свих наставника и успостављање корелације између садржаја
појединих предмета образовно-васпитног подручја

12

Извештај о раду Одељењских већа

Април - јун
Септембар и током
године
Јун

Програм рада Одељењских већа разредне наставе
АКТИВНОСТ
-Усвајање прoграма рада и подела послова
-Усклађивање и израда школских докумената са
Образовним стандардима постигнућа за крај првог циклуса
-Израда распореда часова
-Опремање и уређење учионичког простора
-Подела уџбеника и набавка потрошног материјала
-Пријем првака
-Припрема за први рoдитељски састанак
-Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и
уважавања
-Истицање и подсећање Одељењских правила понашања

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Чланови одељењског већа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

2р-4р.
-Едукација и инфорација за активности везане за
инклузивно образовање и индивидуалне образовне планове
-Организација и реализација једнодневних излета
- Учешће у манифестацијама поводом Дечје недеље
- Припреме за обележавање Дана школе
- Посета позоришта, музеја, изложби
-Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и
уважавања
-Истицање и подсећање на правила понашања на нивоу
школе
-Учествовање у изради индивидуални образовних планова
по потреби
-Анализа постигнућа и владања ученика на крају првог
трoмесечја
-Реализација родитељских састанака
-Активности поводом Дана шкoле
-Активности Тима за безбедност и заштиту од насиља
(Одређивање критеријума за избор најбољег друга,
укључивање ученика 4. разреда у Вршњачки тим, анализа
понашања ученика према евиденционим формуларима)
-Посета позоришта, музеја, изложби
-Прoвера постигнућа ученика из српскoг језика,
математике, СОН и ПД
-Учешће на такмичењима и хуманитарним акцијама
-Реализација родитељских састанака
-Активности Тима за безбедност и заштиту од насиља
-Активности поводом Нове године
-Анализа реализације и функционисања програма према
ИОП
-Посета позоришта, музеја, изложби
-Праћење успешности сарадње са породицама
-Анализа постигнућа, владања и пoхађања ученика у току
првoг пoлугoдишта
-Активности поводом школске славе Светoг Саве
-Тематска предавања
-Стручно усавршавање Зимски сусрети учитеља Србије
-Сарадња са институцијама друштвене средине (општина,
позориште, музеји, библиотеке, Дечји-културни центар... )
-Активности Тима за безбедност и заштиту ученика од
насиља (Недеља лепих речи)
-Припреме за такмичења у школи и ван ње ("Мислиша`
„Дабар“,...)
-Припреме за активности из Календара светских дана
-Посета позоришта, музеја, изложби
-Активности из Календара светских дана
-Анализа постигнућа и владања ученика на крају трећег
трoмесечја
- Активности Тима за безбедност и заштиту од насиља кроз
нове уметничке форме - позоришне представе
-Анализа реализације програма и активности за децу са
ИОП
-Посета позоришта, музеја, изложби
-Припрема за наставу у природи и излете
-Прoвера постигнућа ученика из српскoг језика,
математике, СОН и ПД
-Учешће на школским и општинским такмичењима
-Активности Тима за безбедност и заштиту од насиља
(учешће на школском „Спортској недељи“, неговање
културе понашања на спортским манифестацијама)

Чланови одељењског већа

Октобар

Чланови одељењског већа

Новембар

Чланови одељењског већа

Децембар

Чланови одељењског већа

Јануар
Фебруар

Чланови одељењског већа
Март
Чланови одељењског већа

Април

Мај

-Посета позоришта, музеја, изложби
-Реализација наставе у природи и излета
-Анализа постигнућа и владања ученика на крају шкoлске
гoдине
-Реализација наставе у природи
-Сређивање педагoшке дoкументације
-Анализа и израда извештаја о реализованим активностима
Тима за безбедност и заштиту од насиља код млађих
разреда
-Израда извештаја о активностима Одељењских Већа током
школске године

Јун

План рада Одељењског већа петог разреда
АКТИВНОСТ
Одељењско веће утврђује и усваја планове рада
свих видова наставе ( редовне, изборне, додатне,
допунске ), ваннаставних и слободних активности.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања
саставни су део наставних планова за предмете за
које стандарди постоје.
Упознаје се са бројним стањем ученика по
одељењима на почетку школске године и сагледава
снабдевеност уџбеницима.
Указује на проблеме оптерећености ученика и
равномерну расподелу задатака у оквиру наставе.
Разматра и доноси одлуке о распореду писмених
задатака, контролних вежби, тестова и о њиховом
евидентирању, праћењу и вођењу документације.
Планира организовање екскурзије у складу са
годишњим планом рада школе.
Одељењско веће анализира успех ученика на крају
првог класификационог периода. Утврђује број ученика
са негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира понашање и дисциплину ученика; утврђује
и изриче мере за отклањање уочених недостатака.
Анализира реализацију свих садржаја за претходни
период, у складу са планом рада школе.
Упознаје се са припремама за прославу Дана школе и
поводом тога доноси одговарајуће одлуке.
Разматра реализацију часова допунске и додатне наставе,
слободних активности и секција.
Анализира и утврђује успех ученика на крају првог
полугођа овог разреда. Разматра дисциплину ученика;
доноси одлуке о изрицању похвала, награда и
васпитно-дисциплинских мера.
Анализира реализацију свих садржаја предвиђених
наставним планом и програмом за прво полугође
шестог разреда. Анализира оствареност образовних
стандарда по предметима на крају првог полугођа
кроз извештаје наставника и стручних већа.
Разматра учешће својих чланова на стручним
семинарима и доноси одлуке о стручном
усавршавању, праћењу и вредновању рада.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слободних активности и секција.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови одељењског већа

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

Чланови одељењског већа

НОВЕМБАР

Чланови одељењског већа

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

Анализира успех ученика на крају трећег
класификационог периода. Утврђује број ученика са
негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира дисциплину ученика; утврђује и изриче
мере за отклањање уочених недостатака. Анализира
реализацију свих садржаја за претходни период.
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима.
Одељењско веће анализира и утврђује успех ученика
овог разреда на крају другог полугођа школске
године.
Разматра дисциплину ученика; доноси одлуке о
изрицању похвала, награда и васпитно-дисциплинских
мера.
Анализира реализацију свих садржаја и свих видова
наставе предвиђених наставним планом и програмом
за овај разред, укључујући и екскурзију која се за ученике
овог разреда организује у складу са Годишњим планом
рада школе. Анализира оствареност образовних
стандарда по предметима на крају другог
полугодишта кроз извештаје наставника и стручних
већа.
Разматра и утврђује ток припремне наставе за
полагање поправних и разредних испита.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слоб. актив. и секција
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима..
Одељењско веће разматра питања везана за
завршетак школске године.
Анализира и усваја коначан успех ученика по
предметима после полагања поправних и разредних
испита. Анализира дисциплину и утврђује оцене о
владању ученика.
Утврђује реализацију свих наставних и ваннаставних
активности за претходну школску годину.
Даје предлоге за израду новог плана и програма
рада Одељењског већа за следећу школску годину.

Чланови одељењског већа
МАРТ
АПРИЛ

Чланови одељењског већа

ЈУН

Чланови одељењског већа

АВГУСТ

Руководилац Одељењског већа 5. разреда
Верица Павловић

План рада Одељењског већа шестог разреда
АКТИВНОСТ
Одељењско веће утврђује и усваја планове рада
свих видова наставе ( редовне, изборне, додатне,
допунске ), ваннаставних и слободних активности.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања
саставни су део наставних планова за предмете за
које стандарди постоје.
Упознаје се са бројним стањем ученика по
одељењима на почетку школске године и сагледава
снабдевеност уџбеницима.
Указује на проблеме оптерећености ученика и
равномерну расподелу задатака у оквиру наставе.
Разматра и доноси одлуке о распореду писмених
задатака, контролних вежби, тестова и о њиховом

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови одељењског већа

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

евидентирању, праћењу и вођењу документације.
Планира организовање екскурзије у складу са
годишњим планом рада школе.
Одељењско веће анализира успех ученика на крају
првог класификационог периода. Утврђује број ученика
са негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира понашање и дисциплину ученика; утврђује
и изриче мере за отклањање уочених недостатака.
Анализира реализацију свих садржаја за претходни
период, у складу са планом рада школе.
Упознаје се са припремама за прославу Дана школе и
поводом тога доноси одговарајуће одлуке.
Разматра реализацију часова допунске и додатне наставе,
слободних активности и секција.
Анализира и утврђује успех ученика на крају првог
полугођа. Разматра дисциплину ученика; доноси
одлуке о изрицању похвала, награда и васпитнодисциплинских мера.
Анализира реализацију свих садржаја предвиђених
наставним планом и програмом за прво полугође
шестог разреда. Анализира оствареност образовних
стандарда по предметима на крају првог полугођа
кроз извештаје наставника и стручних већа.
Разматра учешће својих чланова на стручним
семинарима и доноси одлуке о стручном
усавршавању, праћењу и вредновању рада.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слободних активности и секција.
Анализира успех ученика на крају трећег
класификационог периода. Утврђује број ученика са
негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира дисциплину ученика; утврђује и изриче
мере за отклањање уочених недостатака. Анализира
реализацију свих садржаја за претходни период.
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима.
Одељењско веће анализира и утврђује успех
ученика шестог разреда на крају другог полугођа
школске године.
Разматра дисциплину ученика; доноси одлуке о
изрицању похвала, награда и васпитно-дисциплинских
мера.
Анализира реализацију свих садржаја и свих видова
наставе предвиђених наставним планом и програмом
за шести разред, укључујући и екскурзију која се за
ученике шестог разреда организује у складу са
Годишњим планом рада школе. Анализира оствареност
образовних стандарда по предметима на крају другог
полугодишта кроз извештаје наставника и стручних
већа.
Разматра и утврђује ток припремне наставе за
полагање поправних и разредних испита.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слоб. актив. и секција
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима..
Одељењско веће разматра питања везана за
завршетак школске године.
Анализира и усваја коначан успех ученика по
предметима после полагања поправних и разредних
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Чланови одељењског већа

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

Чланови одељењског већа
МАРТ
АПРИЛ

Чланови одељењског већа

ЈУН

Чланови одељењског већа

АВГУСТ

испита. Анализира дисциплину и утврђује оцене о
владању ученика.
Утврђује реализацију свих наставних и ваннаставних
активности за претходну школску годину.
Даје предлоге за израду новог плана и програма
рада Одељењског већа за следећу школску годину.

Руководилац Одељењског већа 6. разреда
Елеонора Јовић

План рада Одељењског већа седмог разреда
АКТИВНОСТ
Одељењско веће утврђује и усваја планове рада
свих видова наставе ( редовне, изборне, додатне,
допунске ), ваннаставних и слободних активности.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања
саставни су део наставних планова за предмете за
које стандарди постоје.
Упознаје се са бројним стањем ученика по
одељењима на почетку школске године и сагледава
снабдевеност уџбеницима.
Указује на проблеме оптерећености ученика и
равномерну расподелу задатака у оквиру наставе.
Разматра и доноси одлуке о распореду писмених
задатака, контролних вежби, тестова и о њиховом
евидентирању, праћењу и вођењу документације.
Планира организовање екскурзије у складу са
годишњим планом рада школе.
Одељењско веће анализира успех ученика на крају
првог класификационог периода. Утврђује број ученика
са негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира понашање и дисциплину ученика; утврђује
и изриче мере за отклањање уочених недостатака.
Анализира реализацију свих садржаја за претходни
период, у складу са планом рада школе.
Упознаје се са припремама за прославу Дана школе и
поводом тога доноси одговарајуће одлуке.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слободних активности и секција.
Анализира и утврђује успех ученика на крају првог
полугодишта. Разматра дисциплину ученика; доноси
одлуке о изрицању похвала, награда и васпитнодисциплинских мера.
Анализира реализацију свих садржаја предвиђених
наставним планом и програмом за прво полугође
овог разреда. Анализира оствареност образовних
стандарда по предметима на крају првог полугођа
кроз извештаје наставника и стручних већа.
Разматра учешће својих чланова на стручним
семинарима и доноси одлуке о стручном
усавршавању, праћењу и вредновању рада.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слободних активности и секција.
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Анализира успех ученика на крају трећег
класификационог периода. Утврђује број ученика са
негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира дисциплину ученика; утврђује и изриче
мере за отклањање уочених недостатака. Анализира
реализацију свих садржаја за претходни период.
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима.
Одељењско веће анализира и утврђује успех
ученика седмог разреда на крају другог полугођа
школске године.
Разматра дисциплину ученика; доноси одлуке о
изрицању похвала, награда и васпитно-дисциплинских
мера.
Анализира реализацију свих садржаја и свих видова
наставе предвиђених наставним планом и програмом
за овај разред, укључујући и екскурзију која се за
ученике седмог разреда организује у складу са
Годишњим планом рада школе. Анализира оствареност
образовних стандарда по предметима на крају другог
полугодишта кроз извештаје наставника и стручних
већа.
Разматра и утврђује ток припремне наставе за
полагање поправних и разредних испита.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слоб. актив. и секција
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима..
Одељењско веће разматра питања везана за
завршетак школске године.
Анализира и усваја коначан успех ученика по
предметима после полагања поправних и разредних
испита. Анализира дисциплину и утврђује оцене о
владању ученика.
Утврђује реализацију свих наставних и
ваннаставних активности за претходну школску
годину.
Даје предлоге за израду новог плана и програма
рада Одељењског већа за следећу школску годину.
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Руководилац Одељењског већа 7. разреда
Сузана Ивановић

План рада Одељењског већа осмог разреда
АКТИВНОСТ
Одељењско веће утврђује и усваја планове рада
свих видова наставе ( редовне, изборне, додатне,
допунске ), ваннаставних и слободних активности.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања
саставни су део наставних планова за предмете за
које стандарди постоје.
Упознаје се са бројним стањем ученика по
одељењима на почетку школске године и сагледава
снабдевеност уџбеницима.
Указује на проблеме оптерећености ученика и
равномерну расподелу задатака у оквиру наставе.
Разматра и доноси одлуке о распореду писмених
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задатака, контролних вежби, тестова и о њиховом
евидентирању, праћењу и вођењу документације.
Планира организовање екскурзије у складу са
годишњим планом рада школе.
Одељењско веће анализира успех ученика на крају
првог класификационог периода. Утврђује број ученика
са негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира понашање и дисциплину ученика; утврђује
и изриче мере за отклањање уочених недостатака.
Анализира реализацију свих садржаја за претходни
период, у складу са планом рада школе.
Упознаје се са припремама за прославу Дана школе и
поводом тога доноси одговарајуће одлуке.
Разматра реализацију часова допунске и додатне наставе,
слободних активности и секција.
Анализира и утврђује успех ученика на крају првог
полугодишта осмог разреда. Разматра дисциплину
ученика; доноси одлуке о изрицању похвала, награда
и васпитно-дисциплинских мера.
Анализира реализацију свих садржаја предвиђених
наставним планом и програмом за прво полугође
осмог разреда. Анализира оствареност образовних
стандарда по предметима на крају првог полугођа
кроз извештаје наставника и стручних већа.
Разматра учешће својих чланова на стручним
семинарима и доноси одлуке о стручном
усавршавању, праћењу и вредновању рада.
Разматра реализацију часова допунске и додатне
наставе, слободних активности и секција.
Анализира успех ученика на крају трећег
класификационог периода. Утврђује број ученика са
негативним оценама и број негативних оцена по
предметима.
Анализира дисциплину ученика; утврђује и изриче
мере за отклањање уочених недостатака. Анализира
реализацију свих садржаја за претходни период.
Анализира успех ученика на одржаним такмичењима.
Планира и организује професионалну орјентацију
ученика у оквиру одређених наставних области.
Анализира резултате
Анализира резултате пробног завршног испита.
Анализира реализацијуекскурзије која се за ученике
осмог разреда организује у складу са Годишњим планом
рада школе.
Разматра припреме за завршне активности осмог
разреда: извођење матурске вечери, припреме за
полагање завршног испита и упис ученика осмог разреда
у средње школе, оргaнизoвaњe припрeмнe нaстaвe зa
учeникe 8. рaзрeдa у Јуну, као и за избoр Учeникa
гeнeрaциje и нoсилацa посебних и спeциjaлног признaњa.
Одељењско веће анализира и утврђује успех
ученика осмог разреда на крају другог полугођа
школске године. На основу утврђених критеријума
разматра могуће кандидате за избор ђака генерације.
Разматра дисциплину ученика; доноси одлуке о
изрицању похвала, награда и васпитно-дисциплинских
мера.
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Анализира реализацију свих садржаја и свих
видова наставе предвиђених наставним планом и
програмом за осми разред. Анализира оствареност
образовних циљева по предметима на крају другог
полугођа кроз извештаје наставника и стручних већа.
Разматра и утврђује ток припремне наставе за
полагање поправног и разредног испита.
Одељењско веће разматра питања везана за
завршетак школске године.
Анализира и усваја коначан успех ученика по
предметима после полагања поправних и разредних
испита. Анализира дисциплину и утврђује оцене о
владању ученика.
Утврђује реализацију свих наставних и ваннаставних
активности за претходну школску годину.
Даје предлоге за израду новог плана и програма
рада Одељењског већа за следећу школску годину.
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Руководилац Одељењског већа 8. разреда
Лидија Ристић

