
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

СВН друштвених наука  

Нада Васић  
Наставник предметне наставе – Енглески језик  -председник 

већа  

Бојан Батало  
Наставник предметне наставе –   

Филозофија, Грађанско васпитање  

Борислав Брадић  
Наставник предметне наставе - Грађанско васпитање Стручни 

сарадник - библиотекар  

Јелена Весић  Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност  

Мирјана 

ВеселиновићТурчиновић  
Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност  

Душан Димић  Наставник предметне наставе - Физичко васпитање  

Анђелка Зец  Наставник предметне наставе  - Социологија  

Обренка Красић  Наставник предметне наставе - Историја  

Марко Лајешић  Наставник предметне наставе - Верска настава  

Јелена Мушкиња  Наставник предметне наставе - Српски језик и књижевност  

Милорад Обрадовић  
Наставник предметне наставе - Грађанско васпитање Стручни 

сарадник – библиотекар  

Владимир Пантовић  Наставник предметне наставе - Енглески језик  

Жељко Радић  Наставник предметне наставе - Ликовна култура  

Игор Садрија  
Игор Садрија Наставник предметне наставе – Физичко 

васпитање  

Стеван Савић  Наставник предметне наставе  - Верска настава  

План рада стручног већа:  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  

−  

−  

−  

−  

Конституисање већа  

Доношење плана рада већа за школску 

2022/2023.  

Одабир уџбеника из каталога уџбеника  

Учешће у локалним, регионалним и 

међународним пројектима  

Планирање стручног усавршавања  

наставника  

сви чланови  
састанак,  

извештај  

 

−  

−  

−  

Процене и вредновање успеха ученика  

Договор о међусобној сарадњи у оквиру актива  

Припрема за одлазак на сајам  

Сумирање утисака са сајма;  

Договор о похађању семинара;  

сви чланови  
састанак,  

извештај  



 

−  

−  

−  

−  

Анализа успеха на крају првог тромесечја  

Мере за побољшање наставе  

Упознавање ученика са литерарним 

конкурсима пристиглим на адресу школе;  

Припрема ученика за такмичења;  

сви чланови  
састанак,  

извештај  

 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Припрема актива за промоцију школе  

Договор о семинарима за време зимског 

распуста  

Анализа рада актива на полугодишту  

Припрема светосавске приредбе;  

Организовање школског литерарног такмичења;  

Припрема ученика за такмичења;  

Сумирање резултата на крају полугодишта; 

Договор о допунској настави која ће се 

организовати у току зимског распуста;  

Израда летописа школе и школског часописа  

сви чланови  
састанак,  

извештај  

 

−  

−  

−  

Текућа питања  

 ( наставна средства, кабинети...)  

Анализа семинара (уколико сз реализовани)  

Припрема светосавске приредбе;  

сви чланови  
састанак,  

извештај  

 

−  

−  

−  

Анализа успеха на крају првог полугодишта  

Текућа питања  

 ( наставна средства, кабинети...)  

сви чланови  
састанак,  

извештај  

−  Такмичења ученика  
предметни  

професор  

састанак,  

извештај  

 

−  Анализа успешности допунске и додатне 

наставе  сви чланови  
састанак,  

извештај  

−  Такмичења  
предметни  

професор  

састанак,  

извештај  

 

−  Анализа успеха на крају трећег тромесечја  сви чланови  
састанак,  

извештај  

−  Републичка такмичења, у случају пласмана  
предметни  

професор  

састанак,  

извештај  

 
−  

−  

Учешће у промоцији школе 

 Анализа успеха матураната  сви чланови  
састанак,  

извештај  



 
−  

−  

−  

Анализа успешности додатне наставе  

Реализација поправних и матурских испита  

Анализа успеха ученика на крају наставне 

године  

сви чланови  
састанак,  

извештај  

 

−  

−  

−  

Реализација припрема за поправне, разредне и 

матурске испите  

Анализа рада стручног већа  

Припреме за почетак нове школске године  

сви чланови  
састанак, 

извештај  

 −  Менторски рад  сви чланови  
састанак, 

извештај  

  

 


