
Закључци са седнице Наставничког већа, одржане 

08.04.2019. године. 

 

Дневни ред: 

 1. Усвајање извештаја о успеху ученика на крају другог тромесечија 

школске 2018/2019. године. 

 2. Уставање закључака одељенских већа о успеху и понашању ученика у 

овом периоду школске године.  

3. Извештај о постигнућима ученика на, до сада одржаним такмичењима.  

4. Припрема ученика за полагање завршног испита и постигнућа ученика на 

пробном завршном испиту. 

5. Услови за увођење електронских дневника и припремљеност наставника 

за такав начин вођења документације. 

6. Остала актуелна питања и проблеми. 

 

1. Извештај о успеху ученика на крају другог тромесечја детаљно је 

прочитан и образложен. Успех ученика је задовољавајући, а уз додатни 

напор свих оних који учествују у процесу образовања, могао да буде и 

бољи, закључак је наставничког већа. 

2. Након истицања закључака свих одељенских већа, који су детаљно 

образложени и дефинисани од стране председника стручних већа, 

директор истиче један закључак и дефинише га као закључак наставночког 

већа, за рад и интезивирање допинске и додатне наставе по потреби, боља 

сарадња са родитељима у циљу остваривања веће радне дисциплине и 

постизања што бољег успеха ученика. 

3.  Усвојен је извештај о до сада одржаним такмичењима, прелистани и 

похваљени сви учесници такмичења: ученици и њихови наставници. До 

сада пет републичких пласмана из: књижевне олимпијаде, историје, 

географије, физике и биологије. 

4. Пробни завршни испит за осмаке одрађен је 12 и 13.04.2019. у технички 

опремљеним условима за одржавање, што је потврдио и начелник школске 



управе, Зоран Асковић, који је нашу школу обишао тог дана. На испит су 

изашли сви осмаци, њих 129 укупно. Просек по предметима: Српски – 11,22; 

Математика – 9.78; Комбиновани – 11,44. 

5.  Сви потребни услови за увођење електронских дневника од следеће 

године су испуњени, као и обављена обука за све запослене од стране 

професора информатике, тако да нема никаквих проблема у реализацији 

овог пројекта. 

6. Директор је поднео свој извештај о посети часовима и износи закључак 

да се сви благовремено припремају за наставу, која је на високом нивоу по 

усвојеном плану. Упознаје наставничко веће да је одржан тендер за 

фотографисање ученика и објавио цене услуга. Информише запослене о 

саветодавном предавању, које је у нашој школи 15.04.2019. године одржао 

школски саветник Миодраг Пешић. Реч је о два нова правилника: први о 

стандардима квалитета рада установе и други о вредновању квалитета 

рада установе, тј. Запослених, који се морају строго поштовати. Директор 

подсећа све одељенске старешине на одржавање родитењских састанака и 

преношење информација и закључака са седнице Наставничког већа. 

 


