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План рада Наставничког већа 

 

 

 

Време 
Реализације 

Планиране активности Носиоци 
активности 

Евалуација 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Август/септембар 

Избор председника 
стручних већа, 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог координатора 
тимова и 

одељенских 

старешина за школску 

2022/23. 

Извештај о упису ученика у 1. 
разред 
школске 2022/23. 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање извештаја о 
резултатима обављених 
испита у 
августовском року 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 

извештаја о 
оствареним 

Чланови 

Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
резултатима у успеху и 
дисциплини за 

први, други и трећи 
разред смера 

кувар/конобар и 
туристичко – 

хотелијерски 
техничар након 

обављене професионалне 
праксе 

Расподела наставника по 
предметима и ангажовање 
по одељењима 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 
 

 

Припрема за израду 
наставних планова 
рада наставника 

Педагог, чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Информације о извођењу 
додатне и 
допунске наставе 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
Информације о Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

извођењу изборних 
предмета 
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Септембар 

Разматрање Годишњег плана 
рада  школе 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Подела задужења и 

реализација активности 

предвиђених Годишњим 

планом 
рада школе за 2022/23. 
годину 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање Годишњег 
извештаја о 
раду за претходну 
годину 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање извештаја о 
самовредновању рада школе 
за претходну 
школску годину 

Кoординатор Тима, Директор   

Координатор тима 

Педагог 

Одређивање области која ће 
се вредновати у 

току текуће школске 
године 

Директор, чланови 
тима 

Директор   

Координатор тима 

Педагог 

Планирање и 

организација различитих 
облика  ваннаставних 
активности 
ученика 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање 

предлога 

програма 

извођења 

наставе и 

екскурзије 

Директор, 

одељенске 

старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

  
 

 

 

 

Октобар 

Доношење одлуке о 
организацији допунске, 
додатне и припремне 
наставе 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Усвајање распореда блок 
наставе за 1, 2, 3. и 

4. разред 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање критеријума 
оцењивања  

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Директор 
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Новембар 

Разматрање и усвајање 
извештаја о оствареним 
резултатима у успеху и 
дисциплини на крају 1. 
класификационог 
периода 

Педагог Директор   

Педагог 

Предлагање мера за 
побољшање успеха 
ученика 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

 Информације о  
републичким такмичењима у 
оквиру Заједнице за школску 
2022/23. годину 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Децембар Изрицање васпитно – 
дисциплинских мера 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Договор и подела задужења за 
организацију  прославе школске 
славе  Свети Сава 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Анализа реализације 
осталих облика образовно –
васпитног 
рада у школи 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Јануар Извештај са прославе 
школске славе 
Свети Сава 

Директор Директор   

Стручна већа 

 

Утврђивање начина 
полагања матурског 
испита 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о оствареним 
резултатима у успеху и 
дисциплини на крају I 
полугодишта 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о 
остваривању 
наставног 
плана и програма за  I 
полугодиште 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Изрицање васпитно - 
дисциплинских мера 
Анализа реализације 
осталих 
облика образовно - 
васпитног рада у школи 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Јануар/фебруар Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду тимова и 

стручних већа у току I 
полугодишта 

Координатори 

Тимова и 

председници 
Стручних већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Разматрање и усвајање 

извештаја о сталном 

стручном усавршавању 

запослених у 

оквиру установе у I 

полугодишту 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припремање календара 
такмичења ученика 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Март Верификовање списка 

испитних питања за 
изборне предмете на 
матурском и завршном 
испиту 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање календара 
такмичења и 
броја ученика по 
предметима 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема за екскурзију 
и утврђивање 
коначног броја ученика  по 
одељењима 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

План промоције школе Тим за промоцију 

школе 

Директор   

Стручна већа 

Координтор тима 

Предлагање мера за 
побољшање 
успеха ученика 

Наставничко веће Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема ученика за 
такмичења 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Доношење одлуке о 
извођењу 
екскурзије за I, II и III 
годину 

Одељенске 
старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Април Анализа успешности и 
постигнутих 
резултата ученика на 
такмичењима 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о 
оствареним резултатима у 
успеху и 
дисциплини на крају III 
класификационог 
периода 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Април Утврђивање плана у вези 
са 
промоцијом школе 

Директор Директор   

Стручна већа 

Координатор тима 
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Организовање припремне 
наставе за 
полагање матурског и 
завршног испита 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Предлагање мера за 
побољшање 
успеха ученика 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Мај Формирање испитне 
комисије за 

полагање матурског и 
завршног испита 

Секретар Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Договор око прославе 
матурске вечери 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

 

Разматрање и усвајање 
извештаја о 

сталном стручном 

усавршавању 

запослених у 
оквиру установе 

Координатор Тима 

за стручно 

усавршавање 

Директор   

Стручна већа 

Координатор тима 

Утврђивање распореда 
полагања разредног, 
поправног, матурског и 

завршног испита за 
матуранте 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Предлагање ученика за избор 
Ученика генерације 

Чланови 
Наставничког већа 

Директор   

Стручна већа 

 

Припрема и подела задужења 

за израду Извештаја о раду за 

текућу школску годину  и 

Плана рада за наредну 
школску годину 

Директор, педагог, 

организатор 

наставе 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у успеху и 

дисциплини за III и 

IV разред на крају 
школске године 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о остваривању 
наставног 

плана и програма на крају 

школске године 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији 

екскурзије за I, II и 
III годину 

Одељенске 

старешине 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Јун 

Разматрање и усвајање 

извештаја о реализацији и 

постигнутим резултатима 

матураната на разредном, 

поправном, матурском и  

завршном  испиту 

Предметни 

наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Извештај о остваривању 
наставног плана и 
програма на крају 

школске године 

Педгог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Доношење одлуке о 
похваљивању и 
награђивању ученика 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Избор Ученика генерације Комисија за 

одлуку о ђаку 

генерације 

Директор   

Стручна већа 

 

Анализа реализације осталих 

облика 
образовно - васпитног рада у 
школи 

Носиоци 

активности 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 

извештаја о оствареним 

резултатима у раду Тимова и 

Стручних 

већа на крају школске 
године 

Координатори 
Тимова и 

председници 

Стручних већа 

Директор   

Стручна већа 

Координатори 

тимова 

Педагог 

Разматрање извештаја о 
активностима 

везаним за промоцију  

школе 

Координатор Тима 
за промоцију 

Директор   

Стручна већа 

Координатор тима 

Разматрање и усвајање 
захтева за 
набавку опреме и наставних 
средстава 

Директор Директор   

Стручна већа 

 

Избор кандидата за 
израду распореда 
Часова 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Утврђивање рока 

припремне наставе за 

ученике упућене на 

полагање поправних  и 

разредног испита 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Август Организација и спровођење 
разредног, поправног и 
матурског испита у 
августовском испитном року 

Предметни 
наставници 

Директор   

Стручна већа 

Педагог 
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Избор председника 

стручних већа, 
координатора 

тимова и 

одељенских 

старешина 

Директор Директор   

Стручна већа 

Координатори 

тимова 

Извештај о упису 
ученика у I разред 

Директор Директор   

Педагог 

Усвајање извештаја о 

резултату 
обављеног испита у 
августовском року 

Чланови 

Наставничког већа 
Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Припрема за израду 
наставних планова рада 

наставника (глобалних 
и оперативних) 

Педагог Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Информације о извођењу 
изборних предмета 

Директор Директор   

Стручна већа 

Педагог 

Разматрање и усвајање 
извештаја о оствареним 
резултатима у успеху и 
дисциплини за I, II и III 
разред на крају школске 
године 

Педагог Директор   

Стручна већа 
Педагог 

 

 

 

Предлагач плана, Јасмина Палавестрић
 


	План рада Наставничког већа

