Прилог бр. 1.

Временска динамика одржавања седница Стручних већа у шк. 2014/15. г.

Број одржаних седница по месецима

Назив стручног већа
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1. Матерњи и стране
језике

8

2. Ист, геог, лик,
музичка култ, г.в. и в. н.

8

3. Физику, математику
и ТИО

7

4. Биологију, хемију,
физичко васпитање

8

5. Разредну наставу

12

свега:

43

помоћник директора:
Синиша Ранђеловић

ОШ ”ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
БАБУШНИЦА

ИЗВЕШТАЈ
о раду стручних већа у шк. 2014/15. г.

Рад стручних већа у шк. 2014/15. г. одвијао се континуирано. Благовремено су држане седнице уз активно учешће свих
чланова. На седницама су разматране следеће теме:
Усвајање планова рада за шк. 2014/15. г. снабдевеност ученика уџбеницима и прибором , планирање стручног
усавршавања наставника, организација додатног рада, допунске наставе и слободних активности, корелација наставних планова
сродних предмета, анализа иницијалних тестирања кроз образовне стандарде за ученике од 2. до 8.разреда, анализа резултата
школе на завршном испиту ученика 8. разреда за шк. 2013/14. г. извештавање са стручног усавршавања – приказ наученог на
семинару и стручним трибинама, планирање, реализација и анализа угледних часова, анализа реализације додатног рада, допунске
наставе и слободних активности, утврђивање предлога за доделу Светосавске награде по јавном позиву СО Бабушница,
организовање и реализација припремне наставе за ученике 8. разреда уз периодично извештавање о постигнућима ученика и
предлози за даљи рад, такмичења ученика – учешће и анализа постигнутих резултата, избор уџбеника за шк. 2015/16. г. рад са
ученицима и родитељима на пројекту - бесплатни уџбеници, анализа пробног завршног испита, анализа резултата завршног
тестирања ученика 6. разреда из математике, припрема обележавања Дана школе и Видовдана, припрема ученика 8. разреда за
полагање завршног испита, сачињавање извештаја о стручном усавршавању и напредовању у шк. 2014/15. г. лични план стручног
усавршавања, подела предмета на наставнике, давање предлога за коришћење додатних наставних средстава у шк. 2015/16. г. и
избор председника већа за наредну школску годину.
Евиденција о раду стручних већа уредно је вођена, а број одржаних седница дат је у прилогу бр. 1.
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