
Закључци са седнице Наставничког већа одржане 15.03.2019. године 

 

Наставничко веће одржано 15.03.2019. године, расправљало је по дневном 

реду од 4 тачке и то: 

1. Набавка уџбеника за наредну школску годину 

2. План надокнаде наставних дана, неодрађених због продужетка зимског 

распуста 

3. Припреме за увођење електронског дневника 

4. Остале актуелне информације, питања и проблеми. 

 

Закључци 

1. Поштујући препоруку министарства просвете, да у складу са реформом 

образовања само у 2. и 6. разреду буду нови уџбеници, а у осталим 

разредима могу да се користе из претходне године и сви наши стручни 

активи су дали своје предлоге (у прилогу) који су једногласно прихваћени 

на овој седници. Оваква одлука иде у корист оћувања родитељског буџета. 

Одлуком Савета родитеља и за наредну школску годину набавку књига 

вршиће књижара “Дућан” из Александровца. 

2. План надокнаде наставних дана, неодрађених због продужетка распуста, 

сачињен је од стане управе школе а једногласно усвојен од стране 

Наставничког већа. Одређени датуми радних субота су: 23.03.2019; 

06.04.2019; 11.05.2019; 18.05.2019, остале индивидуално изгубљене часове 

и часове изгубљене током извођења екскурзије наставници су у обавези да 

самостално надокнаде у складу са својим планом и програмом. 

3. Обука наставничког кадра обухваћена пројектом увођења електронског 

дневника у школе је завршена. Овакав вид вођења евиденције биће обавезан 

од наредне школске године, ашкола ће настојати да обезбеди све могуће 

услове, опрему и брз интернет за неометани рад. 

4. Директор је упознао чланове Наставничког већа о томе да је расписан 

тендер за извођење радова на пројекту увођења гаса у школу. Очекује се да 

ће реконструкција школе у Плочи започети током Априла и да је у фази 

одобрења од стране министарства, пројекат за сређивање школске фасаде, 

као и то да је управо завршен пројекат поплочавања школског дворишта. 

Чланови Наставничког већа, такође су од стране управе упознати о 



новинама у закону, о враћању бројчаних оцена из другог страног језика, као 

и о новинама које следе у вредновању квалитета рада установе, о новом 

правилнику о понашању запослених, као и кораци приликом поступања у 

неким кризним сутуацијама. Поднет је и детаљан извештај о 

самовредновању, као и дата упозорења и опаске у циљу што савеснијег и 

бољег вођења педагошке документације.  

 


