ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.
МЕСЕЦ

ПРОГРАМ РАДА

НОСИОЦИ
ПОСЛА

1

2

3

1. Планирање припремног рада, поправних испита,
формирање комисија и распоред полагања
2. Припрема за почетак рада школе
3. Анализа поправних испита
4. Анализа васпитно-образовног рада на крају школске
2015/16. године
5. Календар рада за школску 2016/17. годину
6. Подела задужења наставницима
7. Утврђивање распореда часова и смена
8. Самовредновање и вредновање квалитета рада школе

стручна већа за
област предмета

IX

1.Усвајање Годишњег програма рада Школе за шк. 2016/17.
2. Усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2015/16.год.
2а. Усвајање Школског програма рада
3. Опремљеност наставним средствима
4. Договор око извођења екскурзија
5. Информација о изменама и допунама у плановима и
програмима
6. Инклузивно образовање
7. Организациона питања у вези са радом школе

директор и стручна
служба

X

1. Анализа изведених екскурзија осмог разреда
2. Анализа реализоване наставе у природи
руководиоци актива,
3. Разматрање стања здравља ученика после систематског
школски лекар
прегледа
директор
4. Анализа иницијалног теста

XI

1. Анализа успеха, владања и оптерећености ученика на крају
првог класификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха и дисциплине

XII

1. Оптерећеност ученика
2. Организација прославе школске славе Свети Сава
3. Реализација програма ШРП-а
4. Реализација ИОП-а
5. Саопштење Тима за заштиту деце од насиља

VIII

директор

стручна служба

стручна служба

стручна служба,
Наставничко веће

I
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IV

V

VI

1. Анализа васпитно образовног рада на крају првог
полугодишта и предлог мера за побољшање успеха и
дисциплине
2. Стручна усавршавања и семинари
2. Интердисциплинарни приступ у настави
3. Самовредновање рада школе
4. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника

1. Анализа стања физичког здравља
систематског прегледа
2. Припреме за прославу Дана школе

ученика

после

1. Анализа успеха и владања и реализација Програма рада
школе на крају трећег класификационог периода
2. Анализа рада ученичких организација
1. Екскурзије ученика
2. Професионална оријентација – резултати обављених
мерења способности ученика тестом КОГ-3 и ТПИ
3. Планирање и организација полагања квалификационог
испита
1. Анализа успеха и владања ученика у шк. 2016/17. год.
2. Предлог поделе предмета на наставнике
3. Предлог теза за Програм рада школе
4. Предлог Програма рада I до VIII разреда
6. Разматрање постигнућа ученика на такмичењима
7. Реализација садржаја кроз ШРП-а
8. Самовредновање рада школе
9. Инклузивно образовање
10. Програм заштите деце од насиља

стручна служба,
наставници

школски лекар,
рук. Актива физ.
васп.,
Комисија за кул. и
јавну делатност
школе и директор

директор, одељ.
већа, стручна
служба,
председник Дечјег
савеза
Наставничко веће,
психолог и педагог,
директор, помоћник

стручна служба,
директор,
директор,
директор, пом. дир.
директор
Наст. веће, чланови
Тимова

Током године Наставничко веће ће разматрати:
 анализе и извештаје о раду са ученицима
 анализе и извештаје о раду са родитељима
 резултате аналитичко- истраживачког рада планираних Годишњим програмом рада школе
 резултате аналитичко-истраживачког рада проистеклог из потребе актуелне динамике живота
и рада школе.
 рад у оквиру пројеката у које је школа укључена.

