
План рада Наставничког већа 
 

ПЛАН  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 
 

 

 

Предлагач плана:_____________Павловић Милош_______________ 

(стручно веће, тим, наставник,стручни сарадник,одељ.старешина) 

 

 

Делокруг  рада (укратко): _____Активности наставничког већа предвиђене за 

школску 2016/17. годину_____ 

 

 

Садржај рада 

 

 

Планиране 

активности 

 

 

Носиоци 

активности 

 

Циљна 

група 

(са 

киме 

се 

ради) 

 

 

Критеријуми 

успешности за план 

 

Особа или 

тим који 

врши 

евалуацију 

плана 

Време 

реализације 

 

Области 

рада 

 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

Разматрање 

Годишњег плана 

рада школе 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 Истакнути 

приоритетни циљеви 

школе за предстојећу 

школску годину 

 

 

 

 

Извештај о раду 

за претходну 

годину 

 Анализирани 

резултати рада из 

претходне школске 

године 

 

 

 

 

Планирање и 

организација 

различитих 

облика 

ваннаставних 

активности 

ученика 

 
Стручна већа 

доставила план о 

реализацији 

планираних 

ваннаставних 

активности 

 

 

 

 

Утврђивање 

предлога 

програма 

извођења наставе 

и екскурзије 

 Разредне старешине 

у договору са својим 

одељењима треба да 

доставе предлог 

дестинације за 

екскурзију 

 

 

Усвајање 

распореда часова 

 Распоред окачен на 

огласну таблу 

наставничке 

канцеларије 

 



 Утврђивање 

структуре 40 - 

точасовне радне 

недеље за 

наставно особље 

 
Сви запослени 

добили решење о 40 

- точасовној радној 

недељи 

 

 
Утврђивање 

материјаних и 

кадровских 

ресурса школе 

 Утврђивање шта је 

санирано, колики је 

буџет школе, шта се 

планира за наредни 

период 

 

 Утврђивање 

структуре 

ученика (број, 

путни правци, 

социјална 

структура, ниво 

образовања 

родитеља) 

 

Све разредне 

старешине доставиле 

тражене податке 

 

 Утврђивање 

личног плана 

усавршавања и 

плана 

професионалног 

развоја на нивоу 

стручног већа 

 Формирање 

школских тимова; 

похађање семинара 

ван установе; 

стручно 

усавршавање у 

оквиру установе 

 

 Усвајање 

глобалних 

планова 

наставних 

предмета 

 

Сви запослени 

саставили Глобални 

план за свој предмет 

 

 Извештај о 

учешћу школе и 

планираним 

активностима у 

оквиру ИКТ 

обуке 

 

Утврђивање 

планираних 

семинара за школску 

2016/17. годину 

 

 

Текућа 

проблематика 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација 

планова рада 

стручних већа 

и тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сва стручна већа 

доставила планове и 

термине одржавања 

допунске и додатне 

наставе, секција, 

контролних вежби, 

писмених задатака и 

припреме за 

такмичења; до краја 

првог полугодишта 

свако стручно веће  у 

 



  

 

 

 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

обавези је да 

испланира, пријави и 

одржи по један 

угледни час  

 

 

Доношење 

одлуке о 

организацији 

допунске, 

додатне и 

припремне 

наставе 

 Сви професори 

којима 40 - 

точасовном радном 

недељом предвиђено 

држање допунске, 

додатне и припремне 

наставе доставили 

термине одржавања 

часова; распоред 

окачен на огласној 

табли наставничке 

канцеларије 

 

 

Усвајање 

распореда блок 

наставе за I, II, 

III и IV разред 

 Распоред блок 

наставе утврђен је у 

октобру, када су 

склопљени уговори 

између школе и 

одговарајућих 

институција 

 

 

 

 

Одређивање 

ментора за 

школску 

2016/2017. 

годину и 

термина за 

полагање 

државних испита 

 Морају се одредити 

ментори за поједине 

професоре; остали 

чекају позив 

министарства за 

полагање или су у 

процесу рада са 

ментором 

 

 

 

 

 

 

Доношење 

одлуке о 

извођењу 

матурске 

екскурзије 

 

Утврђивање релације 

и трајања екскурзије 

 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају I 

класификационог 

периода 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 Презентовање 

извештаја о успеху 

ученика на крају I 

класификационог 

периода и 

утврђивање из којих 

предмета је 

неопходно држати 

допунску наставу; 

предлагање ученика 

за смањење оцене из 

владања 

 

 Предлагање мера 

за побољшање 

 Утврђивање 

предмета из којих се 

 



успеха ученика мора држати 

допунска настава 

 
Извођење 

матурске 

екскурзије 

 Ученици трећег и 

четвртог разреда 

путују у 

иностранство 

 

 Информације о 

републичким 

такмичењима у 

оквиру Заједнице 

за школску 

2016/2017. 

Годину 

 

Календар такмичења 

за све предмете биће 

окачен на огласној 

табли наставничке 

канцеларије 

 

 Текућа 

проблематика 

 
 

 

 

 

 

 

децембар 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају I 

полугодишта 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 

Презентовање 

извештаја о успеху 

ученика на крају I 

полугодишта 

 

 Извештај о 

остваривању 

наставног плана 

и програма за I 

полугодиште 

 
Утврђивање броја 

одржаних часова по 

предметима током I 

полугодишта 

 

 

Изрицање 

васпитно - 

дисциплинских 

мера 

 Идентификовање 

ученика са великим 

бројем неоправданих 

изостанака и 

напомена и 

предлагање за 

смањење оцене из 

владања 

 

 Анализа 

реализације 

осталих облика 

образовно - 

васпитног рада у 

школи 

 Стручна већа 

доставила извештај о 

реализацији 

планираних 

ваннаставних 

активности 

 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

раду тимова и 

стручних већа у I 

полугодишту 

 

Оцена остварености 

планова и предлог за 

побољшање рада 

стручних већа и 

тимова 

 



 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

сталном 

стручном 

усавршавању 

запослених у 

оквиру установе 

у I полугодишту 

 

Похађање семинара 

ван установе; 

стручно 

усавршавање у 

оквиру установе 

 

 Припремање 

календара 

такмичења 

ученика 

 
Утврђивање датума 

одржавања 

такмичења 

 

 

 

 

 

јануар 

  

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

   

 Прослава 

школске славе 

Светог Саве 

 
Ученици изводе 

представу и рецитале 

 

 

 Утврђивање 

изборних 

предмета и 

начина полагања 

матурског испита 

(профил 

економски 

техничар) 

 

Усвајање изборних 

предмета и форме 

питања 

 

 Текућа 

проблематика 

   

 

 

 

 

фебруар 

 

Почетак II 

полугодишта 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 Након завршетка 

зимског распуста, 13. 

фебруара почела је 

настава у II 

полугодишту 

 

Утврђивање 

календара 

такмичења и 

броја ученика по 

предметима 

Професори 

пријављују ученике 

које воде на 

такмичење 

 Припрема за 

екскурзију и 

утврђивање 

коначног броја 

ученика по 

одељењима 

 

Утврђивање датума, 

релације и броја 

ученика 

 

 

План промоције 

школе 

 Утврђивање 

активности Тима за 

промоцију школе и 

рокова за њихову 

реализацију 

 

 Предлагање мера 

за побољшање 

успеха ученика 

 Утврђивање 

предмета из којих се 

мора држати 

 



допунска настава 

 

 

 

 

март 

 Верификовање 

списка испитних 

питања за 

изборне 

предмете на 

матурском и 

завршном испиту професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 

Утврђено бројно 

стање и форма 

полагања по 

предметима 

 

 Припрема 

ученика за 

такмичења 

 Завршне припреме за 

учешће на 

такмичењу 

 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини на 

крају III 

класификационог 

периода 

 

Презентовање 

извештаја о успеху 

ученика на крају III 

класификационог 

периода; предлагање 

ученика за смањење 

оцене из владања  

 

 Текућа 

проблематика 

 
 

 

 

 

 

 

април 

 Анализа 

успешности и 

постигнутих 

резултата 

ученика на 

такмичењима 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 
Утврђивање ученика 

који су остварили 

запажене резултате 

на неком од 

такмичења 

 

 Договор око 

прославе 

матурске вечери 

 Утврђивање датума 

и места прославе 

матурске вечери 

 

 

Утврђивање 

плана у вези са 

промоцијом 

школе 

 Тим за промоцију 

започео обилазак 

околних основних 

школа у циљу 

уписивања што већег 

броја ђака у наредној 

школској години 

 

 Организовање 

припремне 

наставе за 

полагање 

матурског и 

завршног испита  

 

Професори морају 

држати припремну 

наставу (5% 

годишњег фонда) 

 

 
Предлагање мера 

за побољшање 

успеха ученика 

 Утврђивање 

предмета из којих се 

мора држати 

допунска настава 

 

 Разматрање и 

усвајање 

 Похађање семинара 

ван установе; 

 



извештаја о 

сталном 

стручном 

усавршавању 

запослених у 

оквиру установе  

стручно 

усавршавање у 

оквиру установе 

 Доношење одлуке 

о извођењу 

екскурзије за I, II 

и III годину 

 

Утврђивање релације 

и трајања екскурзије 

 

 

 

 

 

мај 

 Формирање 

испитне 

комисије за 

полагање 

матурског и 

завршног испита 

 

 

 

 

 

 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 

Подела професора 

према предметима 

 

 

Утврђивање 

распореда 

полагања 

разредног, 

поправног, 

матурског и 

завршног испита 

за матуранте 

 Наставничко веће 

усвојило распоред 

полагања завршног 

испита и стручне 

матуре у јунском 

испитном року; 

распоред је окачен 

на огласној табли 

наставничке 

канцеларије 

 

 Извештај о 

остваривању 

наставног плана 

и програма на 

крају школске 

године 

 

Утврђивање броја 

одржаних часова по 

предметима током 

школске године 

 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

реализацији 

екскурзије за I, II 

и III годину 

 

Оцена успешности 

екскурзије за I, II и 

III годину 

 

 

 

 

 

јун 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини за III 

и IV разред на 

крају школске 

године 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине 

 

Презентовање 

извештаја о успеху 

матураната на крају 

школске године 

 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

 Презентовање 

статистичких 

података о 

 



реализацији и 

постигнутим 

резултатима 

матураната на 

разредном, 

поправном, 

матурском и 

завршном испиту 

успешности 

матураната на 

матурском и 

завршном испиту 

 

Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

успеху и 

дисциплини за I, 

II и III разред на 

крају школске 

године 

 Презентовање 

извештаја о успеху 

ученика на крају 

школске године; 

предлагање ученика 

за смањење оцене из 

владања; утврђивање 

броја ученика 

упућених на 

полагање разредног 

и поправног испита у 

августовском 

испитном року 

 

 Извештај о 

остваривању 

наставног плана 

и програма на 

крају школске 

године 

 

Утврђивање броја 

одржаних часова по 

предметима током 

школске године 

 

 

Доношење 

одлуке о 

похваљивању и 

награђивању 

ученика 

 Награђивање 

ученика који су 

током школске 

године били 

истакнути у 

(ван)наставним 

активностима 

 

 

Избор ђака 

генерације 

 Наставничко веће 

доноси одлуку о 

избору ђака 

генерације 

 

 Анализа 

реализације 

осталих облика 

образовно -  

васпитног рада у 

школи 

 Стручна већа 

доставила извештај о 

реализацији 

планираних 

ваннаставних 

активности 

 

 Разматрање и 

усвајање 

извештаја о 

оствареним 

резултатима у 

раду тимова и 

стручних већа на 

 

Оцена остварености 

планова и предлог за 

побољшање рада 

стручних већа и 

тимова 

 



крају школске 

године 

 

Разматрање 

извештаја о 

активностима 

везаним за 

промоцију школе 

 Тим за промоцију 

оцењује степен 

заинтересованости 

ученика околних 

основних школа за 

упис у Средњу 

школу „Мионица“ 

 

 Разматрање и 

усвајање захтева 

за набавку 

опреме и 

наставних 

средстава 

 

Професори износе 

захтеве  

 

 Припрема и 

подела задужења 

за израду 

Извештаја о раду 

за текућу 

школску годину 

и Плана рада за 

наредну школску 

годину 

 

Задужења, заједно са 

роковима израде,  су 

подељена и 

истакнута и у 

писаној и у 

електронској форми 

 

 Избор кандидата 

за израду 

распореда часова 

 Наведен у Плану 

израде годишњег 

плана рада школе 

 

 
Подела 

записника са 

посета часовима 

 Директор свим 

запосленим даје 

оцену часа у писаној 

форми 

 

 Утврђивање рока 

припремне 

наставе за 

ученике упућене 

на полагање 

поправних и 

разредног испита 

 
Припремна настава 

почиње средином 

августа; број 

припремних часова 

је 10% годишњег 

фонда 

 

 Текућа 

проблематика 

 
 

 

 

 

 

 

август 

 Организација и 

спровођење 

разредног, 

поправног и 

матурског испита 

у августовском 

испитном року 

професори, 

директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

координатори 

тимова, 

разредне 

старешине  

 

Полагање ће бити 

одржано у другој 

половини августа 

 

 Избор 

председника 

стручних већа, 

координатора 

 
Директор додељује 

задужења члановима 

наставничког већа 

 



тимова и 

одељенских 

старешина 

 Извештај о упису 

ученика у I 

разред 

 Утврђивање бројног 

стања ученика по 

одељењима 

 

 Усвајање 

извештаја о 

резултату 

обављеног 

испита у 

августовском 

року 

 

Презентовање 

извештаја о успеху 

ученика у 

августовском 

испитном року 

 

 Припрема за 

израду наставних 

планова рада 

професора 

(глобалних и 

оперативних) 

 Задужења су већ 

додељена и 

дефинисана током 

јуна, у Плану израде 

годишњег плана рада 

школе 

 

 Подела задужења 

и реализација 

активности 

везаних за 

израду Плана 

рада за наредну 

школску годину 

 
Задужења су већ 

додељена и 

дефинисана током 

јуна, у Плану израде 

годишњег плана рада 

школе 

 

 Информације о 

извођењу 

изборних 

предмета 

 Ученици се за 

изборни предмет 

(веронаука/грађанско 

васпитање) 

опредељују 

приликом уписа 

 

 Текућа 

проблематика 

 
 

 

 


