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Записник са 1. ванредне седнице Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 

Председавајући: Марија Станковић, координатор 

Присутни: Јела Стевановић, Сандра Шљивовац, Весна Рудић, Драгана Николић, Бојан Вучић, Драгана 

Гогић, Драгана Витас, Милан Димитријевић и Марија Станковић 

Одсутни: Теодора Лалић 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Начин извођења наставе у периоду од 30. 11. 2020. године до 18. 12. 2020. године текуће школске 

2020/2021. године 

2. Начин извођења пројекта Обогаћени једносменски рад у периоду од 30. 11. 2020. године до 18. 

12. 2020. године текуће школске 2020/2021. године 

3. Предлог измене Oперативног плана за извођење наставе у условима пандемије вируса Covid-19 у 

периоду од 30. 11. 2020. године до 18. 12. 2020. године текуће школске 2020/2021. године 

4. Разно 

 

Дневни ред је усвојен без допуне, једногласно, са 9 гласова за, 0 гласова против и 0 уздржаних. 

 

Одлуке и закључци по тачкама дневног реда седнице: 

 

 

1. Начин извођења наставе у периоду од 30. 11. 2020. године до 18. 12. 2020. године текуће 

школске 2020/2021. године 

 

Марија Станковић, координатор Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, прочитала 

је допис пристигао директору школе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 

затим и документ са детаљним објашњењима, упутствима и одлукама, који је везан за решавање питања 

за које је школа била аутономна да их донесе. Поменути документ је резултат рада појединачних 

стручних већа и Педагошког колегијума школе и чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе су га једногласно усвојили као адекватан предлог Наставничком већу за усвајање. Исти 

је дат у прилогу овог записника. Представница Савета родитеља, Драгана Витас, истакла је да је као 

родитељ веома задовољна донетим одлукама и захвална на прецизном, јасном и брзом извештавању 

родитеља и ученика у новонасталим околностима. 

 

 



 

2. Начин извођења пројекта Обогаћени једносменски рад у периоду од 30. 11. 2020. године до  

18. 12. 2020. године текуће школске 2020/2021. године 

 

 

Чланови Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе једногласно су се сложили да је за 

ученике од великог значаја да се рад на пројекту Обогаћени једносменски рад настави истим 

интензитетом као и до сада. Представница Савета родитеља, Драгана Витас, истакла је да је рад на овом 

пројекту веома инспиративан, мотивишући и растерећујући за ученике у ситуацији у којој се налазе. 

Договорено је да се све активности редовно одвијају на даљину, уз поштовање распореда часова 

Обогаћеног једносменског рада који је раније усвојен, али уз могућност прилагођавања сатнице 

одржавања, у циљу квалитетније подршке ученицима и пре свега прилагођавања ученицима, како не би 

дошло до преоптерећења ученика обавезама. 

 

 

3. Предлог измене Оперативног плана за извођење наставе у условима пандемије вируса  

Covid-19 у периоду од 30. 11. 2020. године до 18. 12. 2020. године текуће школске 2020/2021. 

године 

 

Предлог измењеног Оперативног плана налази се у прилогу овог записника. Задржан је раније усвојени 

распоред часова, распоред изборне наставе, распоред активности пројекта Обогаћени једносменски рад. 

Сатница одржавања часова је измењена, јер је трајање часова повећано са 30 минута на 45 минута. 

Такође, додата су и нова упутства у виду документа о коме је било речи у 1. тачки дневног реда ове 

седнице и који се такође налази у прилогу овог записника. 

 

 

4. Разно 

Координатор Стручног тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, Марија Станковић, захвалила 

се колегиници Славици Миљковић која је претходне две године имала чланство у овом тиму, а која се 

недавно пензионисала. Представила је колегу Бојана Вучића, наставника информатике и рачунарствa, 

који је именован за новог члана тима. 

 

 

Записничар 

Сандра Шљивовац 
 

Председавајући, координатор 

________________________________ 

Марија Станковић 

                                        М.П.  

  
директор школе,  

Јела Стевановић 

 


