
Закључци са седнице Наставничког већа, одржане 

05.02.2019. године. 

 

Дневни ред: 

 1. Усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 

школске 2018/2019 године. 

 2. Усвајање закључака са седнице одељенских већа о постигнутом успеху и 

понашању ученика.  

3. Сређивање педагошке документације.  

4. Извештај о раду тимова по процени о потреби подношења извештаја у 

овом периоду школске године.  

5. Остала актуелна питања и проблеми. 

 

1. Извештај о успеху ученика од 1.-8. разреда, на крају првог полугодишта 

је детаљно анализиран и донет је закључак, да је успех солидан и да у 

односу на раније класификационе периоде има мањи број недовољних 

оцена. Предложене су и мере за побољшавање истих. 

2. Сви представици већа, за све разреде, истакли су закључке са 

одељенских већа и они су углавном слични за све разреде, осим за осми 

разред, где успех и дисциплина нису на завидном нивоу. Боља сарадња са 

родитељима истакнута као мера за превазилажење ове ситуације. 

3.  Сви облици васпитно-образовног рада са ученицима су реализовани и 

исти записани у дневницима рада и слободних активности. Апел за све 

раднике да среде све записнике и целокупну педагошку документацију и 

доставе их на увид управи школе. 

4. Сви руководиоци тимова истакли су потребне информације везане за 

обавезе запослених у наредном периоду, као и упознали са закључцима са 

састанака тимова, све чланове наставничког већа. 

5.  Директор је упознао чланове Наставничког већа, са утошеним 

материјалним средствима за кречење учионице и сређивање школског 

простора, о санацији кровова и подова, реконструкцији грејања, како у 



централној школи, тако и на терену. Информише запослене да ће ускоро 

започети реконструкција школе у Плочи, одобрена од стране 

Министарства. Директор упознаје и чланове већа о извршеном 

инспекцијском надзору школе, у коме се истиче добар и квалитетан рад 

запослених а похвале за исте следе на основу његових посета у оквиру 

педагошко-инструктивног рада са запосленима. Похвале за све 

координаторе у подручним школама. Педагог школе упознаје све присутне 

да је Елаборат о предстојећој реконструкцији мреже школа урађен у 

законском року и предат скупштини општине на усвајање. Правник школе 

упознао је Наставничко веће о три нова донета и усвојена правилника на 

седници школског одбора 31.01.2019. године. То су: 

1. Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи. 

2. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања. 

3. Правилник о етици и личном интегритету.  


