
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 

Чланови Педагошког колегијума су: 

 

1. Јела Стевановић (директор школе); 

2. Драгана Гогић (руководилац Стручног већа разредне наставе); 

3. Ања Пешић (руководилац Стручног већа језика); 

4. Марија Станковић (записничар, руководилац Стручног већа за област 

математике, физике, техничког и информатичког образовања/технике и 

технологије и информатике и рачунарства, и координатор Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе); 

5. Равијојла Шарчевић (руководилац Стручног већа за област историје и 

географије и координатор Тима за професионалну оријентацију); 

6. Јелена Јовановић (руководилац Стручног већа за област хемија и биологије); 

7. Јасмина Тешић (руководилац Стручног већа вештина); 

8. Марија Коковић (руководилац Стручног већа обавезних изборних 

предмета); 

9. Весна Рудић (педагог, представник Стручног актива за развој школског 

програма); 

10. Драгана Николић (психолог, представник стручних сарадника, координатор 

Стручног актива за развојно планирање и Тима за заштиту од насиља, 

дискриминацију ученика од злостављања и занемаривања); 

11. Радица Ђорић (координатор Тима за инклузивно образовање); 

12. Сандра Шљивовац (координатор Тима за вредновање и самовредновање); 

13. Горица Вељовић (координатор Тима за професионални развој); 

14. Јелена Видић (координатор Тима за информационо-комуникационе 

технологије); 

15. Илија Спасојевић (координатор Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва). 

 

 

У септембру/октобру: 

 

 Конституисани су чланови Педагошког колегијума. За записничара је изабрана Марија 

Станковић. 

 Чланови Педагошког колегијума упознати су са Годишњим планом, задацима, 

циљевима и начином рада. 

 Руководиоци стручних већа су прочитали извештаје о иницијалном тестирању, а затим 

је извршена детаљна анализа ових извештаја. 

 Обављен је разговор о опремљености школе наставним средствима. 

 

 



У новембру/децембру: 

 

 Извршено је разматрање и усвајање ИОП-а у школи. 

 Прочитан је Годишњи извештај Тима за вредновање и самовредновање и извршена 

детаљна анализа истог. 

 

 

 

У јануару/фебруару: 

 

 Анализиран је рад ваннаставних активности, допунске и додатне наставе. 

 Разматрано је стручно усавршавање (одржани и планирани семинари). 

 Прочитан је извештај Тима за професионални развој, а затим извршена анализа истог. 

 Обављена је анализа о извођењу и реализацији пилот-пројекта Обогаћени 

једносменски рад у школи. 

 Обављен је разговор о активностима за реализацију Модел установе за школски спорт. 

 

 

У марту: 

 

 Договорен је начин организације наставе на даљину у периоду ванредног стања. 

 Договорен је начин организације наставе на даљину у периоду ванредног стања за 

ученике који немају приступ дигиталним садржајима и технологијама. 

 Договорен је начин организације рада стручних већа, тимова и актива у периоду 

ванредног стања. 

 Обављен је разговор о подршци ученицима у периоду ванредног стања. 

 

 

У јуну: 

 

 Тумачен је Школски развојни план – досадашња постигнућа и планирање даљих 

активности (сарадња са стручним активом) 

 Извршена је анализа резултата са одржаних такмичења. 

 Извршена је анализа рада школе у периоду наставе на даљину. 

 Испланиран је рад Педагошког колегијума за наредну школску 2020/2021. годину. 

 

 

У августу: 

 

 Обављена је анализа успеха ученика. 

 Прочитан је извештај са посете часова (увид у педагошко-инструктивни надзор). 

 Прочитан је извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2019/2020. годину. 

 Прочитан је извештај о раду Тима за Обогаћени једносменски рад за школску 

2019/2020. годину. 



 Разговарано је употреби наставних средстава у школи, њиховом коришћењу и потреби 

за истим. 

 Тумачено је планирање стручног усавршавања за наредну школску 2020/2021. годину. 

 


