
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Стручно веће из области разредне наставе је реализовало све планиране активности за 

школску 2020/21. годину , кроз састанке који су се редовно одржавали по Годишњем 

плану, као и кроз ванредне седнице које су одржане по потреби. Веће су чинили сви 

учитељи од првог до четвртог разреда, а руководилац Већа је била Рада Ђукић Петровић. 

Реализоване су следеће активности: 

 

 планирање годишњих и месечних планова учитеља; 

 анализа иницијалних тестова из области Српског језика, Математике, 

Природе и друштва (Света око нас); 

 праћење реализације индивидуалних наставних планова рада, анализа успеха 

и дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода; 

 континуирана сарадња са директором, ПП службом и секретаријатом школе, 

 размена искустава међу колегама из редовног процеса наставе, из 

комбинованих одељења, као и са колегама који раде са ученицима по ИОП-

у; 

 учешће учитеља у активностима школе око обележавања Дечје недеље, 

Светог Саве, Дана школе, Недеље здраве исхране, одељењских приредби...; 

 припрема ученика за такмичења и анализа постигнутих резултата; 

 сарадња учитеља са локалном заједницом (ватрогасци, Црвени крст, Центар 

за културу Барајево, огранак Градске библиотеке ,,Јован Дучић у Вранићу); 

 стручно усавршавање учитеља и анализа посећених семинара: ,,Програм 

обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет ; Математичка 

трибина за учитеље ; ,,Лет кроз дигитални свет, вебинар; Семинар ,, Награда 

или казна- педагошки избор или нужност,, ,Момчило Степановић и Тања 

Витас; ПИРЛС – читалачка писменост; 34. Сабор учитеља Србије, вебинар, 

онлајн: Типови интеракције наставе као медијатор комуникације; Ванредно 

стање психе како сачувати себе у наредним околностима; Дигитални алати и 

занати, вебинар разредне наставе; Огледни час ,, Дигитални свет за први 

разред основне школе; Стратегија у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању, онлајн обука, портал Чувам те ; Обука за запослене 

породично насиље, онлајн, портал Чувам те; 

 стручно усавршавање учитеља кроз присусуство презентацијама дигиталних 

уџбеника, анализа реализације наставе на даљину, напредовања ученика и 

           сарадње са родитељима, као и критеријума оцењивања кроз овај вид наставе;  

 разматране су и мере побољшања сарадње учитеља и наставника како би се 

што више ускладио рад и олакшао прелаз ученика у пети разред. Одржани су 

састанци учитеља и наставника, а такође су ученици осмог разреда долазили 

код ученика четвртог разреда и одговарали на њихова питања. Та сарадња ће 

се даље проширивати и продубљивати.; 

 Стручно веће разредне наставе је за следећу школску годину предложило да 

се руководство не мења и остаје у овогодишњем саставу: 

 Рада Ђукић Петровић, руководилац Стручног веђа разредне наставе, 

 Биљана Тасић , записничар. 

 


