Програм рада стручног већа српског језика и књижевности
Основни задаци овог Стручног већа су да ради на усавршавању наставног кадра и
модернизацији наставе. У том смислу је сачињен и овај модел плана.
АВГУСТ
Избор руководства Стручног већа и усвајање плана рада. Подела задатака (за сваку тему
из овог плана задужити по једног или више наставника).
Разматрање проблема планирања наставе за предстојећу школску годину, са посебним
освртом на план модернизације наставе. Глобалним планом предвидети обим
коришћења савремених облика, метода и средстава рада у настави, а оперативним
утврдити динамику реализације.
План реализације наставе књижевности. Омогућити ученицима да у пуној мери користе
фондове библиотеке. Размотрити потребе и могућности за богаћење фонда библиотеке.
Разматрање и усвајање планова коришћења неких општих наставних средстава (цд плејер,
филм, графоскоп, мултимедијалне презентације итд.). Планирање писмених и контролних
задатака, допунске и додатне наставе и слободних активности; као и предвиђених часова
припремне наставе за завршни испит ученика 8. разреда.
СЕПТЕМБАР
Разматрање и усвајање плана опремања наставе савременим наставним средствима.
(Планирати набавку нових наставних средстава, одржавање постојећих и опремање
специјализованих учионица).
Рад са даровитим ученицима - могућности, садржаји, облици, методе.
Ново у стручној литератури.
ОКТОБАР
Информација о почетку рада слободних активности ученика.
Припреме за обележавање Дана школе.
НОВЕМБАР
Обележавање Дана школе. Примена стваралачке методе у настави граматике - теоријско
излагање. Међусобна посета часовима са применом стваралачких метода.
ДЕЦЕМБАР
Дискусија о посећеним часовима. Припреме за Светосавску недељу.
ЈАНУАР
Информације о јануарским семинарима. Договор о учешћу. Обележавање Дана Светог Саве.
ФЕБРУАР
Школска такмичења. Садржаји, облици и методе рада свих секција - дискусија. Информације о
почетку припремне наставе за завршни испит.

МАРТ
Ново у стручним часописима и другим издањима стручне литературе.
Информације о састанцима секција. Општинска такмичења.
АПРИЛ
Дискусија о раду секција. Окружна такмичења.
Информације о предстојећем завршном испиту.
МАЈ
Анализа такмичења. Припрема и реализација пробног завршног испита.
ЈУН
Анализа резултата пробног завршног испита.
Реализација плана и програма рада Стручног већа наставника у текућој школској
години.

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
Катарина Митић
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:
Марина Стојановић,
Лидија Ристић,
Владан Картаљевић,
Дејан Станисављевић,
Јулијана Голубић и
Јелена Јовановић

Програм рада стручног већа математике и информатике
План рада
- Усвајање плана и програма рада Стручног већа - Усвајање
плана и програма за додатну наставу математике - Избор
такмичења за текућу школску годину - Договор о изради
глобалних и месечних планова - Израда распореда писмених
задатака и контролних вежби - Анализа успеха на матурском
испиту - Избор пројеката у којима ће се учествовати у текућој
школској години - Договор о новим огледним часовима, и о
понављању одржаних огледних часова у претходној школској
години -Уређивање кабинета и оплемењивање простора Активности математичке секције - Избор тема и носиоца
активности за уређивање паноа испред учионица математике по
месецима

Месец
Август

Носиоци активности
Чланови актива

- Распоред и организација допунске и додатне наставе
- Анализа опремњености кабинета
- Договор о изради модела геометријских тела
- Прикупљање пријава за претплату на математички лист
- Израда плана за повезивање часова математике и других
предмета (предмет, област и време)

септембар

Чланови актива

- Присуствовање састанку Стручног већа природних наука и
Стручног већа страних језика ради договора о корелацији са
предметима из тих већа, и одржавању часа умрежавањем тих
предмета кроз неке теме
- Договор о извођењу припремне наставе за полагање матурског
испита за ученике 8.разреда
- Анализа збирки погодних за припрему матурског испита
-Састанак наставника математике и учитеља садашњег петог
разреда ради изношења првих утисака о ученицима и уочавања
важнијих карактеристика појединих ученика
-Усаглашавање критеријума за израду и оцењивање контролних
и писмених задатака
- Анализа постојећих мултимедијалних садржаја из наставе
математике
-Међусобне посете часовима чланова већа
-Анализа успеха на крају првог тромесечја
- Анализа посећености додатне и допунске наставе
- Анализа огледних часова из првог тромесечја
- Припрема за Међународно такмичење из рачунарске и
информатичке писмености „Дабар”
-Украшавање кабинета математике поводом Нове године
коришћењем модела геометријских тела које су ученици 8.
разреда израдили, као и слика правилних многоуглова које су
ученици 7.разреда конструисали
- Анализа успеха на крају првог полугодишта
- Анализа реализације плана и програма
- Усвајање полугодишњег извештаја о раду Стручног већа
- Организација школског такмичења из математике
- Организација општинског такмичења из
информатике(програмирање)
- Консултације о текућим проблемима
-Информисање руководиоца већа о састанцима општинског
Актива наставника математике
-Припрема за општинско такмичење из математике (договор о
распоређивању наставника и учитења за дежурство и прегледање
на општинском такмичењу)
- Организација окружног такмичења из информатике
(програмирање)
- Избор и пријава ученика од другог до осмог разреда за
међународно такмичење „Мислиша“
-Припрема и организација међународног такмичења „Мислиша “
-Обележавање Дана броја ПИ
- Анализа успеха на општинском такмичењу
- Припрема и учешће на градском такмичењу из математике
(договор о распоређивању наставника и учитеља за дежурство и
прегледање на градском такмичењу)
- Анализа реализације плана и програма у настави математике
- Избор екипе школе за такмичење „Архимедес“
-Обележавање Дана планете Земље кроз разне радионице у свим
разредима
- Припрема и одржавање пробног матурског испита из
математике за ученике 8.разреда
-Припрема екипе школе и учешће на екипном такмичењу
„Архимедес“
- Анализа резултата са окружног такмичења
- Анализа припремне наставе за полагање матурског испита
ученика 8.разреда
- Припрема за одржавање школског такмичења у слепом – брзом
куцању на рачунару

октобар

Чланови актива

новембар

Чланови актива

децембар

Чланови актива

фебруар

Чланови актива

март

Чланови актива

април

Чланови актива

мај

Чланови актива

- Додела посебних диплома ученицима 8.разреда
- Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима
из математике и информатике
- Усвајање извештаја руководиоца Стручног већа о раду већа у
овој школској години
- Изада поделе часова математике за наредну школску годину
- Израда плана и програма рада Стручног већа за наредну
школску годину
- Анализа успеха ученика на крају школске године
- Анализа реализације план и програма наставе математике
- Припрема и одржавање матурског испита из математике за
ученике 8.разреда

јун

Чланови актива

Руководилац Стручног већа
Марија Љубић

Програм рада стручног већа страних језика
План рада
Изабрано руководство стручног већа. За председника већа
одабрана је Снежана Михајловић, наставник енглеског језика.
Наставници страног језика, задужени су за одређене области
плана рада стручног већа.
Разматрање и усвајање плана рада стручног већа за школску
2016/2017
 У септембру, проблеми наставе страног језика решаваће се
са посебним освртом на план модернизације наставе.Такође
ће посебна пажња бити посвећена деци са слабијим успехом,
која уз помоћ одређених, прилагођенијих облика наставе
могу боље пратити предавања.
 26. септембра биће одржана приредба поводом Светског
дана страних језика.
 Дискутоваће се на тему примене модерних наставних
средстава у млађим разредима основне школе.
 Разматраће су новине у стручној литертури (посебно
приручника за наставнике који су богати добрим примерима
едукативних метода).
 Наставиће се са радом мале енглеске библиотеке под називом
„Круг“ у вишим разредима.

У октобру ће почети рад са даровитим ученицима, од којих
ће најбољи касније продужити са такмичењима. Припрема за
такмичење ће се обављати упоредо са додатном наставом за
децу која се посебно интересују за компликованије
граматичке области.

По потреби, вршиће се редовна тестирања ученика.

Ученици који имају проблеме са разумевањем одређених
области страног језика имаће допунску наставу.

Честа употреба технике на часовима (слушање снимљених
лекција и песама на диску или касети, коришћење пројектора
итд.) олакшава изговор, буди веће интересовање,
првенствено код најмлађих.
 У новембру ће почети посета часовима страног језика. Биће
посећени часови овог предмета у старијим разредима. Након
сваке посете вршиће се дискусија са наставником и осталим
стручним лицима о одржаном часу.

Месец
август

Носиоци активности
Чланови актива

септембар

Чланови актива

октобар

Чланови актива

новембар

Чланови актива

 У децембру – јануару добићемо информације о
предстојећим семинарима. Наставници који ће похађати
семинаре, пренеће осталим колегама овог стручног актива
прегршт информација о новим методама рада са децом, о
новим могућностима коришћења технике при учењу језика,
што учење приближава чак и мање мотивисаним ученицима.
 У фебруару ће бити припремане зидне новине везане за
разне предстојеће догађаје који интересују децу (Дан
Заљубљених, 8. март). Ученици ће приказали своје склоности
ка глуми на страном језику, радећи представе на основу
познатих текстова.

децембар
јануар

Чланови актива

фебруар

Чланови актива



У марту ће бити организована секција деце са посебним
преводилачким склоностима.
Наставници ће бити информисани о новинама у
стручним часописима и другим издањима стручне
литературе.

март

Чланови актива



У априлу ће Стручно веће страних језика разматрати понуду
уџбеника акредитованих издавача за предстојеће године
учења. Сви наставници страних језика су постигли договор у
вези понуђених уџбеника још претходне године, што ће ове
школске године само бити додатно потврђено.

април

Чланови актива



У мају ће бити разматрана реализација програма
модернизације наставе са децом која слабије владају страним
језиком. Радиће се на осмишљавању разних лаганијих метода
учења језика са децом која постижу слабије резултате на
тестовима.

мај

Чланови актива

јун

Чланови актива

1.
2.

3.

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ
ВЕЋА
ПРЕДЛОЗИ ПЛАНА РАДА ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЗА ПРОТЕКЛУ ГОДИНУ

У овом месецу је предвиђена приредба за крај школске
године на неком од страних језика.

Руководилац Стручног већа
Снежана Михајловић

Програм рада стручног већа ликовне и музичке културе
План рада
- усаглашавање плана и програма рада ликовне и музичке
културе за школску 2016/2017.
- изложба фотографија у холу школе
- припрема приредбе поводом Дана школе

Месец
септембар

Носиоци активности
Чланови актива

- такмичење у цртању на отвореном поводом Дечје недеље
- изложба у холу школе поводом Дана школе
- наступи на приредби поводом Дана школе
-избор радова за општинско такмичење
- изложба ученичких радова у холу школе

октобар
новембар

Чланови актива
Чланови актива

децембар

Чланови актива

- спремање сценографије за приредбу поводом школске славе
- припрема приредбе поводом школске славе
- наступ на приредби поводом школске славе

јануар

Чланови актива

- изложба ученичких радова у холу школе
- ликовни конкурс Најлепше осликано васкршње јаје
- припрема за градско такмичење
- ликовни конкурс Центра за културу
- посета изложби у Дому културе
- изложба ученичких радова у холу школе
- ФЕ-ДЕМУС – конкурс за нове композиције на нивоу републике
- изложба у холу школе на тему Осликана ускршња јаја
- општинско такмичење Осликана ускршња јаја
- општинско такмичење групе певача и малих инструменталних
састава
- изложба графика ученика 8.разреда
- изложба ученичких радова у холу школе
- посета галерији
- градско такмичење хорова и оркестара
- градско такмичење групе певача и малих инструменталних
састава
- изложба најуспешнијих радова остварених током минуле
школске године
- републичко такмичење хорова и оркестара
- извештај рада актива ликовне и музичке културе за текућу
школску годину

фебруар

Чланови актива

март

Чланови актива

април

Чланови актива

мај

Чланови актива

јун

Чланови актива

Руководилац Стручног већа ликовне културе

Слађан Трајковић
Руководилац Стручног већа музичке културе

Горан Чворовић
Програм рада стручног већа физичког васпитања
План рада
-Уређење кабинета и спортских терена
-Усаглашавање плана и програма
-Формирање секција
-Школско и општинско првенство у малом фудбалу
-Уређење спољашњих терена
-Припреме за такмичења поводом Дана школе
-Јесењи школски крос
- Учешће на такмичењима и у прослави Дана школе
- Сарадња са стручним већем учитеља – предавање
-Градско првенство у стоном тенису
-Школско и општинско првенство у одбојци
-Школско и општинско првенство у кошарци
-Анализа здравственог стања ученика после систематског
прегледа
-Организовање зимовања ученика
-Упознавање са врхунским спортистима
-Усклађивање критеријума оцењивања
-Учешће у прослави дана ''Светог Саве''
-Зимовање ученика
-Анализа рада секција у првом полугодишту
-Припреме сале и реквизита за рад у другом полугодишту
-Припрема терена за извођење наставе на отвореном простору
-Организовање спортског дана
-Организовање „Спортске недеље“
-Игре без граница за ученике 8. разреда

Месец
септембар

Носиоци активности
Чланови актива

октобар

Чланови актива

новембар

Чланови актива

децембар

Чланови актива

јануар

Чланови актива

фебруар

Чланови актива

март
април
мај

Чланови актива
Чланови актива
Чланови актива

-Предлози за доделу спортских диплома
-Крос РТС
-полигони спретности за ученике 3. и 4. разреда
-Анализа рада секција и такмичења
-Подела часова за наредну школску годину
-Летовање ученика
-Сређивање кабинета и спортских терена за почетак школске
године
-Израда и усклађивање програма рада

јун

Чланови актива

август

Чланови актива

Руководилац Стручног већа

Драгана Трајковић

Програм рада стручног већа природних наука – биологија и хемија
План рада
1. Конституисање Стручног већа,избор председника
Стручног већа.
2. Израда годишњег плана и програма.
3. Договор о времену одржавања састанка,реализацији
писмених задатака и вежби,организовање
такмичења,изложби и смотри.
4. Коначна расподела часова на наставнике.

Месец
август

Носиоци активности
Чланови актива

септембар

Чланови актива

Утврђивање организације и реализације допунског и
додатног рада
Дефинисање критеријума за избор обдарених ученика
као и избор ученика у секције и друге видове ученичког
ангажовања.
Идентификовње ученика са потешкоћама у учењу.
Разно.

октобар

Чланови актива

Израда тестова за додатни рад са надареним ученицима.
Откривање неуспеха појединих ученика,групе или
разреда.
Анализа успеха и владања ученика.

новембар

Чланови актива

Праћење емоционалног и социјалног развоја неуспешних
ученика и предузимање потребних мера.
Дидактичко-методичко осмишљавање рада са обдареним
ученицима.
Разно

децембар

Чланови актива

1. Предлог набавке нових наставних средстава и других
инвентара и начин коришћења постојећих.

2. Утврђивање корелације међу сродним садржајима
програма.

3. Анализа снабдевености ученика уџбеницима.
4. Стручно усавршавање наставника.
1.
2.

3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

јануар

Чланови актива

фебруар

Чланови актива

1. Утврђивање узрока за откривање неуспеха код појединих
предмета.
2. Испитивање ефикасности појединих облика,метода и
средстава образовно-васпитног рада.
3. Сарадња са другим активима.

март

Чланови актива

1. Дидактичко-методичко осмишљавање рада.
2. Праћење емоционалног и социјалног развоја неуспешних
ученика и предузимање потребних мера.
3. Разно

април

Чланови актива

1. Сарадња са стручним сарадницима.
2. Истраживање узрока неуспеха у савлађивању одређених
садржаја програма.
3. Разно.
1. Анализа рада на крају другог полугодишта.
2. Реализација наставних планова и програма.
3. Анализа рада ваннаставних активности, резултати
такмичења.
4. Анализа резултата рада актива и предлагање мера за
његово унапређивање.
5. Разно

мај

Чланови актива

јун

Чланови актива

Квантитативна и квалитативна анализа образовноваспитног рада.
2. Договор око организације и одржавања школских
такмичења.
3. Анализа успеха на крају првог полугодишта.
4. Разно
1. Израда тестова и анкета за утврђивање знања ученика.
2. Сарадња са школским
педагогом,психологом,библиотекаром.
3. Избор уџбеника за наредну школску годину.
4. Анализа успеха и владања ученика.
5. Извештај са школских такмичења.
1.

Руководилац Стручног већа
Александра Пешић

Програм рада стручног већа друштвених наука – историја и географија
План рада
1. Избор руководства већа и усвајање плана. Подела
задатака за сваку тему задужења једног или више
наставника.
2. Разматрање проблема планирања наставе за предстојећу
школску годину са посебним освртом на промену плана
и програма историје у шестом и географије у шестом
разреду.
Глобалним планом предвидети обим
коришћења савремених облика метода и средстава у
наставним а оперативним утврдити динамику

Месец
Август

Носиоци активности
Чланови актива

реализације.
3. Разматрање и усвајање планова коришћења неких
општих наставних средсатава (филм, графоскоп итд.).
1. Разматрање и усвајање плана осавремењивања наставе
савременим наставним средствима (планирати набавку
нових наставних средстава, одржавање постојећих и
опремање специјализованих кабинета).
2. Рад са даровитим ученицима.
3. Праћења новина у стручној литератури.
4. Посета изложби у галерији народног музеја под темом
,,СФРЈ и распад СФРЈ“.

септембар

Чланови актива

1. Месец слободних активности,посета споменицима палих
бораца и места одигравања великих битака у
ослободилачким
ратовима,посета
метереолошкој
станици.
2. Информација о реализацији слободних активности.
3. Посета Народном музеју Врање за ученике 5 и 7 разреда
- Историја.

октобар

Чланови актива

1. Огледни час активне наставе са применом стваралачких
метода.
2. Дискусија о часу.

новембар

Чланови актива

1. Коришћење филма као општег наставног средства у
настави историје и географије - излагање и дискусије.
2. Договор о учешћу на предстојећим семинарима.
3. Предавање посвећено ослобођењу Врања од Турака.

Децембар
Јануар

Чланови актива

1. Огледни час са применом филма у настави историје.
2. Дискусија о часу.

фебруар

Чланови актива

1. Огледни час са применом групног начина рада и рад у
пару у настави историје.
2. Дискусија о часу.
1. Ново у стручним часописима и другим издањима
стручне литературе.
2. Излагање о учешћима на предходним семинарима.
1. Реализација програма модернизације наставе у текућој
школској години (увођење савремених облика метода и
средстава у свакодневном раду).
2. Реализација програма рада актива наставника у текућој
школској години.
3. Угледни час држаће наставник историје Мирослав
Трајковић

март

Чланови актива

април

Чланови актива

Мај
Јун

Чланови актива

Руководилац Стручног већа
Мирослав Трајковић

