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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2018/2019. 

 

Током 2018/19.године, реализоване су следеће активнсоти:  

 

 Анализа развојног рада плана школе према приоритетним областима (постигнућа у 

области Настава и учење и Образовна постигнућа ученика) 

 Упознавање са допунама и изменама Школског програма које су документовани 

анексом, разматрања промена у наставним плановима и програмима (промена 

имена предмета, фонда часова, уџбеника итд.) 

 Усвајање плана Стручног актива за развој Школског програма за текућу школску 

годину. 

 Утврђене су активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања:  

 

 праћење наставних (часови редовне, допунске и додатне насатве) и 

вананаставних активности (слободне активнсоти ученика, секције) од 

стране педагошко-психолошке службе, анализа и евалуација редовних 

часова према стандардима, индивидуални разговори са наставницима о 

посећеним часовима и остварености образовно-васпитних циљева 

 увођење протокола посматрања за наставнике који присуствују 

огледним/угледним часовима 

 

 Анализа примене стандарда и исхода у настави – (анализа стандарда и исхода на 

нивоу предмета, анализа неусклађености наставног садржаја на преласку из млађих 

у старије разреде, анализа хоризонталне и вертикалне повезаности настаавног 

садржаја на нивоу старијих разреда) 

 Анализа остварености циљева Школског програма на крају првог полугодишта и 

реализоване активности према приоритетним областима Развојног плана школе 



 Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у преко анализе успеха ученика 

(Извештај педагога о успеху ученика на полугодишту, Извештаји Стручног тима за 

инклузивно образовање) 

 Анализа примене искустава са семинара у настави. 

 Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта кроз 

реализован број редовне, допунске и додатне наставе  

 Представање делова семинара НТЦ  као семинара од општег значаја за запослене 

пре свега због могућности примене одређених нтц метода и облика рада у редовној 

насатави, а који би допринели већем ангажовању ученика и допринеси 

остваривању принципа активне настаеве  ТЕМАТСКИ 

 Помоћ наставницима од стране чланова актива у осмишљавању и изради 

појединачних годишњих планова кроз усаглашавање обавезних делова које ти 

планови требају имати ( педагог је доставио Правилнике о из,менама и допумнама 

за 2. 6  и 7. разред на основу кога су наставници и учитељи разредне наставе 

доставили нови годишњи план за предмете у којима постоје допуне и измене на 

основу исхода( пројектна настава) и предмети у 7.разреду- информатика и 

рачунарство, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање; 

 Писање извештаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 

2018/19. 

 Састављање плана рада Стручног актива за развој Школског програма 2019/2020. 

 
 


