
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 

-Конституисање одељењског већа 

-образовно васпитни рад у школи 

, мере заштите 

-Усвајање плана и програма рада 

за текућу 2022/2023 школску 

годину 

-Иницијално процењивање 

-Структура одељења, број 

ученика, структура по полу, 

страном језику, изборном 

програму... 

- Упознавање са социјалним, 

породичним и здравственим 

условима ученика-Транзиција 

ученика 

- Утврђени уџбеници 

- Разматрање и усвајање 

распореда писмених провера за 

октобар-равномерније 

оптерећење ученика 

седнице одељењских 

већа, сарадња са 

родитељима ученика, 

са члановима 

одељењског већа, 

основним школама 

из којих ученици 

долазе, са педагогом, 

упутства школске 

управе 
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-Динамика оцењивања-сарадња 

чланова одељењског већа са 

одељењским старешином 

- Анализа остварености исхода  

ученика на крају 1.квартала 

- Реализација програма наставе  

- Реализација фонда часова 

-Изостанци ученика, васпитне 

мере 

-Анализа потреба за мерама 

индивидуализације 

- Идентификација ученика којима 

је потребна додатна подршка 

-Вредновање рада, размена 

мишљења, искустава 

-Предлагање ученика за 

допунски, додатни рад 

- Подршка ученицима из 

осетљивих група,ученицима који 

имају проблема у учењу, 

понашању... 

-идентификација ученика који су 

под ризиком од осипања 

-Рад на уједначавању захтева и  

критеријума свих чланова 

одељењског већа према 

специфичностима одељења 

-Организовање тимског рада на 

уочавању и изучавању појединих 

појава у раду одељења у циљу 

унапређења резултата одељења 

-писмени задаци, контролне 

вежбе у новембру/план 

сарадња чланова 

одељењског већа, 

педагога 

седнице одељењских 

већа, анализе 

постигнућа ученика, 

размене мишљења... 
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- Анализа рада ученика који 

полажу допунске испите/по 

потреби 

- Распоред писмених провера за 

децембар 

-Усклађивање садржаја међу 

појединим 

предметима/сагледавање 

могућности 

-Осврт на слободне 

активности/интересовања 

ученика, укљученост 
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-Оствареностост исхода  на крају 

1.полугодишта текуће школске 

године-утврђивање 

-Реализација фонда часова 

-Изостанци ученика 

-Сарадња са родитељима 

-Допунски рад за време зимског 

распуста 

-Мере за побољшање  успеха 

ученика 

-Хоризонтално учење 

 

седнице, анализе 

постигнућа, 

напредовања,  
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-Такмичења ученика 

-План писмених вежби у марту 

-Проблеми, потешкоће у 

савладавању програма наставе и  

учења 

-Актуелно 

 

рад са ученицима, 

планирање, анализе, 

предлагање 
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-Оствареност исхода на крају 3. 

квартала 4разред 

-Реализација фонда часова 

-Изостајање са наставе 

-Сарадња са родитељима 

-Мере за побољшање успеха 

 

анализауспеха, 

реализације, 

сарадње,планирање, 

предлагање мера 
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Оствареност исхода на крају 3. 

квартала 1-3 разред 

-Реализација фонда часова 

-Изостајање са наставе 

-Сарадња са родитељима 

-Мере за побољшање успеха 

 

 



Седнице ће се одржавати најмање четири пута годишње када ће се анализирати 

оствареност исхода , и више, уколико се укаже потреба. 
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-Утврђивање успеха ученика 

4.разреда на крају наставне 

године 

-Реализација фонда часова 

(редовна, допунска и додатна) 

-Похваљивање и награђивање  

ученика 

-Предлози за ђака генерације 

-Евидентирање ученика за 

разредни испит, поправни 

-Припремна настава ( матурски 

испит, разредни, поправни) 

-Сарадња са родитељима 

-Успех ученика након разредних, 

поправних испита 

- Актуелно 

анализа,предлози, 

похвале, 

евидентирање.. 
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-Утврђивање успеха ученика на 

крају наставне године1,2 и 

3.разред 

-Реализација фонда часова 

(редовне, допунске, додатне...) 

-Оствареност исхода 

-Евидентирање ученика за 

разредни, поправни испит 

-Припремна настава 

-Изостанци од почетка школске 

године 

-Похваљивање ученика 

анализа, размена 

мишљења... 
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-Успех ученика након поправних 

испита 

-Размена знања, искуства, 

интеракција између 

наставника/утисци о раду у 

одељењу 

анализа, седнице 


