
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Чланови: 

 

• Весна Рудић,  педагог (координатор) 

• Соња Стошић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

• Јелена Видић, члан Стручног већа из области предмета биологија и хемија 

• Ведрана Стојановић, члан Стручног већа из области  језика 

• Урош Миливојевић, члан Стручног већа из области предмета историја и географија 

• Марина Бијорац, члан Стручног већа из области предмета језика  

• Александар Давидовић, члан Стручног већа из области предмета математика, 

физика, ТО 

• Илија Спасојевић, члан Стручног већа из области предмета вештина (физичко 

васпитање, музичка и ликовна култура) 

• Круна Станковић Кецојевић, члан Стручног већа из области разредне наставе 

• Александра Живаљевић, члан Стручног већа из области  језика 

• Игор Обрадовић, члан Стручног већа из области изборне наставе 

• Бојан Вучић, члан Стручног већа из области предмета математика, физика, ТО 

• Сања Јанковић, педагог 

• Јела Стевановић, директор 

 

 

 

 

Октобар: 

 

1. Анализа Развојног плана школе 

2. Упознавање са допунама и изменама Школског програма 

3. Утврђивање активности којима се прати остваривање програма образовања и 

васпитања (огледни и угледни часови, часови редовне и допунске наставе) 

4. Праћење наставе оријентисане ка исходима (осврт на примену исхода у процесу 

оцењивања ученика) 

 

 

Јануар: 

 

1. Праћење реализације Школског програма на крају првог полугодишта (у сарадњи 

са Тимом за самовредновање и Активом за развојно планирање у школи) 



2. Разматрање проблема оптерећености ученика и наставника у оним одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају по ИОП- у (у сарадњи са Стручним тимом 

за инклузивно образовање) 

 

Фебруар: 

 

1. Анализа недостатака у Школском програму 

  2. Прикупљање материјала за израду новог Школског програма за период 2022-

2026. 

 

Мај: 

 

1. Комплетирање Школског програма 2022-2026. 

2. Анализа примене искустава са семинара у настави ( планиран семинар „Поступци 

вредновања у функцији даљег учења“, каталошки бр. 542, област : општа питања 

наставе,  компетенција : компетенције за поучавање и учење) 

3. Сарадња са релевантним институцијама локалне самоуправе кроз часове 

Грађанског васпитања и других предмета, ваннаставних активности, професионална 

оријентација, такмичења и друге активности 

 

Јун: 

 

1. Праћење реализације Школског програма на крају другог полугодишта и 

планирање активности за наредну школску годину (у сарадњи са Тимом за 

самовредновање и Активом за развојно планирање у школи) 

2. Предлог семинара од општег значаја за запослене у школи (наставно и 

ненаставно особље) 

3. Помоћ наставницима од стране чланова актива у осмишљавању и изради 

појединачних годишњих планова 

4. Прикупљање, корекција и израда Школског програма за наредну школску 

2022/23. годину ( по потреби) 

5. Писање извештаја Стручног актива за развој Школског програма за школску 

2020/21. 

6. Састављање плана рада Стручног актива за развој Школског програма 2022/2023. 

 

 

 

 


