
ИЗВЕШТАЈ  РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Одржано је 10 редовних седница Наставничког већа и девет ванредних седница. 

У току школске 2020/2021. године Наставничко веће је : 

• Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду Наставничког већа за школску 

2019/2020. годину, 

• Разматрало и усвојило  Годишњи извештај рада директора школе за школску 

2019/2020. годину, 

• Разматрало и усвојило Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020. 

годину; 

• Разматрало и усвојило план и програм рада Наставничког већа за школску 

2020/2021.-ту годину,  

• Разматрало и усвајало предлоге оперативних планова рада у измењеним условима, 

поштујући епидемиолошке мере, као део Годишњег плана рада школе,                                                                                                                                           

• Разматрало и усвојило Годишњи програм рада школе за школску 2020/2021. 

годину, 

• Донело одлуку о ослобађању ученика наставе физичког васпитања ( делимично и 

трајно ослобађање),  

• Усвојило и анализирало распоред редовне и изборне наставе и осталих облика 

образовно-  васпитног рада (допунска, додатна настава и слободне активности), 

• Разматрало успех и понашање ученика на утврђеним периодима у току школске 

године, 

• Разматрало владање појединих ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера, 

• Упознато са извештајем опсервације структуре ученика првог разреда,  

• Разматрало извештај са иницијалног тестирања ученика петог разреда,  

• Разматрало Критеријуме за поступање у случају појаве COVID 19, као и мере 

којима се поштује ектуелна епидемиолошка ситуација, 

• Разматрало и усвојило предлог измене оперативног плана за извођење наставе у 

условима пандемије вируса COVID 19, 

• Разматрало резултате ученика са такмичења, 

• Анализирало резултате ученика који похађају наставу по ИОП-у, 

• Анализирали критеријум оцењивања ученика, 

• Анализирали начин вођења педагошке документације, 

• Разматрало и донело план подршке неоцењених ученика,  

• Именовали комисију за полагање разредних испита , 

• Упознато са извештајем о упису ученика у средње школе, 

• Разматрало и усвојило извештај о резултатима завршног испита у школској 

2019/2020. години,  

• Упознато са опсервацијом ученика петог разреда,  

• Награђивани су и похваљивани ученици који су се посебно истицали у свом раду, 

• Анализирали резултате спроведених анкета и упитника, 

• Анализирали извештаје о реализацији свих облика васпитног рада и реализацију 

значајних   активности у току школске године, 

• Разматрало педагошко- психолошки инструктивни рад, 

• Разматрало и дало мишљење на предлог за пројекат Oбогаћеног једносменског рада 

у првом и другом полугодишту школске 2020/2021. године,  



• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за трећи и седми 

разред,  

• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника за четврти и осми 

разред,  

• Разматрало и дало мишљење за списак одабраних уџбеника свих разреда школе 

који ће се користити школске 2021/2022. године,  

• Разматрало предлог радних обавеза наставника, 

• Разматрало периодично реализацију Развојног плана школе, 

• Разматрало и усвојило предлог Педагошког колегијума о мерама унапређења 

образовно-васпитног рада школе , 

• Упознавало се са Записницима о ванредним инспекцијским надзорима, 

• Разматрало извештај са испитивања професионалне опредељености у осмом 

разреду, 

• Упознавало се о новим процедурама за спровођење пробног онлине тестирања, 

пробног завршног и завршног испита за ученике осмог разреда, 

• Именовало комисију за припрему тестова за завршни испит за ученике који наставу 

прате по ИОП2,  

• Одобрило садржај реализације екскурзија, излета и посета ученика, 

• Разматрало и усвојило извештај о раду комисија, ученичких организација, секција и 

изборних  предмета, 

• Разматрало организацију прославе Дана Светог Саве, 

• Разматрало организацију прославе Дана школе, 

• Презентовали примере добре праксе,  

• Разматрало правилник о избору ученика генерације,  

• Именовало комисије за полагање разредног испита,  

• Разматрало организацију дочека првака у матичној школи и подручним 

одељењима, 

• Разматрало и дало мишљење о избору кандидата за директора,  

• Разматрало Календар образовно- васпитног рада за школску 2021/2022. годину. 

 

 


