
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  

 СВН природних наука  

Наташа Стојковић  Наставник предметне наставе – Математика - председник  

Светлана Божић  Наставник предметне наставе - Географија  

Бојан Обрадовић  Наставник предметне наставе - Физика  

Рената Самац  Наставник предметне наставе - Хемија  

Јелена Стамболија  Наставник предметне наставе - Математика  

Игор Томић  
Наставник предметне наставе - Рачунарство и информатика,  Стручни 

предмети у подручју рада електротехника  

Мира Томић  
Наставник предметне наставе -   

Биологија, Екологија и заштита животне средине  

Татјана Цанов  Наставник предметне наставе - Математика  

  

Рад већа се одвија кроз непосредне активности предметних наставника, заједничке 

консултације, рад у секцијама и стручне семинаре. Задаци  

− Планирање и спровођење наставног плана и програма, редовне, допунске, додатне и 

припремне наставе  

− Усклађивање критеријума оцењивања  

− Усклађивање планова рада, корелација са другим предметима (планирање угледних и 

огледних часова)  

− Набавка потребног материјала   

− Организовање такмичења и учествовање на такмичењима, конкурсима (Чеп за хендикеп, 

Шта знаш о здрављу, Прва помоћ, Кенгур...)   

− Стручна усавршавања професора, похађање  семинара  

− Допунска и додатна настава  

− Организовање посета сајмовима, културним дешавањима...  

− Реализација вандредних,поправних и разредних испита  

− Припрема и реализација матурских испита  

− Учествовање на локалним, регионалним и међународним пројектима  

  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  

НОСИОЦИ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

 

 
Предлог председника већа  

Реализација поправних испита 

и анализа успеха  

Чланови већа  Састанак већа  



 

−  

−  

−  

− 

Усвајање годишњег плана рада 

већа  

Избор уџбеника и збирки 

задатака  

Усвајање распореда писмених  

Евидентирање постојећих 

наставних средстава и набавка 

нових, ако је могуће  

Чланови већа  Састанак већа  

 

 −  Уједначавање критеријума 

оцењивања  

  

 −  Организација допунске и 

додатне наставе  

  

 

−  

−  

−  

 

  

 

План стручног усавршавања  

Праћење и вредновање успеха 

ученика  

Анализа успеха ученика на 

крају првог квалификационог 

периода  

Организација одржавања 

ванредних испита  

Планирање угледних и 

огледних часова са 

наставницима других предмета  

Учешће на локалним и 

међународним пројектима и  

такмичењима  

Чланови већа  

Лично 

ангажовање 

чланова  

 

−  

−  

Извршавање корелације са 

другим предметима 

 Мере за побољшање успеха  

Чланови већа  Састанак већа  

 

−  

−  

Анализа успеха на крају првог 

полугодишта  

Организација допунске  наставе 

током зимског распуста  
Чланови већа  

Лично 

ангажовање 

чланова  

 

−  Консултације са ученицима 

завршних разреда око избора 

предмета за полагање матуре  

Чланови који 

предају у 

матурским 

одељењима  

Лично 

ангажовање 

чланова  



 

−  Организација ванредних испита  

План учешћа на такмичењима  
Чланови већа  

Лично 

ангажовање 

чланова  

 

−  

−  

Анализа успеха на крају трећег 

квалификационог периода 

Анализа мера за побољшање 

успеха  
Чланови већа  

Лично 

ангажовање 

чланова  

 

−  

−  

Реализација ванредних испита у 

априлском року  

Анализа резултата са 

такмичења  

Чланови већа  

Лично 

ангажовање 

чланова  

 
 

−  Анализа успеха матураната  

Анализа стручног усавршавања  
Чланови већа  Састанак већа  

 
−  

−  

−  

  

 

Анализа успеха на крају 

наставне године  

Организација полагања 

матурских испита  

Анализа успеха на матурском 

испиту 

 Организација припремне 

наставе и поправних испита у 

јунском и августовском року  

Анализа реализације плана и 

програма  

Чланови већа  

Лично 

ангажовање 

чланова  

 

−  

  

Реализација поправних испита  

Анализа рада већа и израда 

извештаја о раду већа у току 

протекле школске године  

Чланови већа  Састанак већа  

  

 


