
3.18 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Чланови: 

• Јела Стевановић (директор школе); 

• Рада Ђукић Петровић (руководилац Стручног већа разредне наставе); 

• Ана Марићевић (руководилац Стручног већа језика); 

• Јелена Видић (руководилац Стручног већа за област математике, физике, техничког 

и информатичког образовања/технике и технологије и информатике и рачунарства; 

• Равијојла Шарчевић (руководилац Стручног већа за област историје и географије и 

координатор Тима за професионалну оријентацију); 

• Бранко Милутиновић (руководилац Стручног већа за област хемија и биологије); 

• Борис Бубало (руководилац Стручног већа вештина); 

• Игор Обрадовић (руководилац Стручног већа обавезних изборних предмета); 

• Весна Рудић (педагог, координатор Стручног актива за развој школског програма); 

• Драгана Николић (психолог,  координатор Тима за заштиту од насиља, 

дискриминације, злостављања и занемаривања); 

• Радица Ђорић (координатор Тима за инклузивно образовање); 

• Круна Станковић Кецојевић (координатор Тима за вредновање и самовредновање 

рада школе); 

• Горица Вељовић (координатор Тима за професионални развој); 

• Јелена Видић (координатор Тима за информационо-комуникационе технологије); 

• Слађана Дамевић (координатор Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва); 

• Марија Станковић ( координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе); 

• Сузана Јевтић ( координатор Стручног актива за развојно планирање школе). 

 

 

Септембар: 

1. Конституисање Педагошког колегијума 

2. Упознавање са Годишњим планом, задацима, циљевима и начином рада ( подела 

задужења)  

3. Анализа иницијалних тестирања (извештаји стручних већа) 

4. Опремљеност школе наставним средствима, њихово коришћење и потреба за 

истим 

5. Разно 

Новембар (последња недеља новембра) : 

1. Разматрање и усвајање ИОП-а 

2. Извештај Тима за вредновање и самовредновање (упознавање са извештајем и 

анализа) 

3. Разно 



Јануар  (друга половина јануара): 

1. Анализа рада ваннаставних активности, допунске и додатне наставе 

2. Стручно усавршавање (одржани и планирани семинари и други облици 

стручног усавршавања), извештај Тима за професионални развој 

3. Остваривање реализације пројекта Обогаћени једносменски рад 

Април (последња недеља априла): 

1. Школски развојни план – досадашња постигнућа и планирање даљих 

активности (сарадња са Стручним активом) 

2. Анализа примене међупредметних компетенција, извештај Тима за 

међупредметне компетенције и ученичко предузетништво 

3. Разно 

Јун (последња недеља јуна): 

1. Анализа протеклих такмичења 

2. Анализа евалуација ИОП-а, извештај Тима за инклузивно образовање 

3. Планирање рада Педагошког колегијума за наредну школску 2022/2023. годину 

4. Разно 

Август (последња недеља августа): 

1. Анализа успеха ученика 

2. Увид у педагошко-инструктивни надзор (извештај са посете часова) 

3. Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2021/2022. годину 

4. Извештај Тима за Обогаћени једносменски рад 

5. Употреба наставних средстава у школи, њихово коришћење и потреба за истим 

6. Планирање стручног усавршавања за школску 2022/2023. годину 

7. Разно 

 


